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Toelichting bij de inhoud van dit bestand krantenartikelen

Dit bestand bevat krantenartikelen uit Nederlandse kranten die betrekking hebben op 
de opgravingen in het Midden Oosten, dus niet in Rome, Griekenland of Egypte en 
omgeving. Het is te beschouwen als een soort naslagwerk en als bewaarplaats van 
artikelen, een repositorium.
Overigens is ook de volledige inhoud opgenomen van een boek uit 1908 over het 
spijkerschrift, e.d. 

We kunnen dus de huidige landen Israël, Jordanië, Libanon, oostelijk Turkije, Syrië, 
Irak als werkgebied omschrijven.

We krijgen dan te maken met volkeren die in een tijdvak van tientallen eeuwen ergens 
in dit geweldige gebied gewoond hebben. Een kaart van dit gebied kan helaas [nog?] 
niet meegeleverd worden, maar wellicht is dit bruikbaar:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Map_Ubaid_culture-de.svg voor de 
alleroudste tijd en voor recentere tijd 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Meso2mil.JPG 

Over een periode van ruim een eeuw heeft men opgravingen verricht in het Midden 
Oosten. In veel Europese musea zijn de vondsten te bekijken.
De Nederlandse kranten brengen uitgebreid verslag van de opgravingen, en vermelden 
ook de achtergrond, relatie met Bijbelse verhalen in het Oude Testament, 
kunstschatten en dergelijke.

Een dergelijke verzameling artikelen openbaart direct de verschillen in spelling van 
de namen van personen, volkeren en steden. De lezer zal met Ctrl F of Ctrl Shift F 
kunnen zoeken naar gewenste onderwerpen, maar helaas is het gebruik van vraagtekens 
of joker-tekens veelal niet toegestaan.
Daarentegen geeft het trefwoord 'Baal' terug zowel Baal als Baäl.
Uitgebreid zoeken met Ctrl Shift F geeft extra mogelijkheden, bijvoorbeeld het zoeken
van gehele woorden en het in acht nemen van zoeken naar woorden met hoofdletters en 
kleine letters. Overigens gedragen de verschillende browsers zich verschillend, zodat
bijvoorbeeld uitgebreid zoeken bij Chrome niet beschikbaar lijkt.

Zoekopdrachten vereisen ook wat fantasie van de gebruiker: soms wordt Ninive of 
Ninivé gespeld als Nineve of Nineveh of Ninevé, of wellicht nog andere combinaties.

Verantwoording
De teksten zijn ingevoerd zoals het gedrukt staat, meestal door middel van OCR. 
Bij onduidelijkheden staat er vaak een vraagteken, als de ontbrekende tekst met 
zekerheid aangevuld kan worden, dan is dat als gewone tekst opgenomen. Hoofdletters, 
cursief, e.d is overeenkomstig ingevoerd.
Alleen bij de interpunctie zijn enkele "verbeteringen" aangebracht, dus een spatie na
de komma, maar niet ervoor. Op die manier ontstaat er een uniform beeld.

Enige afbeeldingen en artikelen op Internet
koningen van Larsa: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Kings_Larsa_Louvre_AO7025.jpg 
Ishtar-poort:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Ishtar_gate_Pergamon_Museum.JPG 
Mari:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Ebish-Il_Louvre_AO17551.jpg 
kleitablet:
http://memory.loc.gov/service/amed/amcune/cf0031/0001ob.jpg 
Pergamon-altaar: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Pergamonmuseum_Pergamonaltar.jpg 
Ur:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Standard_of_Ur_-_War.jpg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spijkerschrift 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liste_der_archaischen_Keilschriftzeichen 
http://www.cdli.ucla.edu/tools/SignLists/LAK/index.html 
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Krantenartikelen over opgravingen in het Midden Oosten  

26 oktober 1770  [...] Verstandhouding tusschen deze twee Steden, 
door middel van Duiven, Bagdat, of Babylon. Geleegenheid, en Omwentelingen van dien 
Stad. Toren van Babel of Babylon, Is niet gebouwd om zig tegen eenen tweeden 
zondvloed te dekken. Maar om een naam te maaken by de nakomelingen. Voor de bouwing 
van dien tooren waren de menschen verdeeld in 72 huisgezinnen, en spraken ééne taal. 
De hoogte en omtrek van dien toren. [...]

22 juni 1773  SYRIEN.
ALLEPPO, den 4. April. Van Bagdad (naby 't verwoest oud Babylon) verneemt men, dat de
Pest aldaar geweldige Verwoestingen aanregt, 't geen in geen 50 Jaaren gebeurd is: 
een menigte van de Inwoonderen dier Stad, inzonderheid Christenen en Jooden, zyn van 
daar met hunne beste Effecten naar Bassora en Damascus gevlugt. Meen hoopt, dat die 
verschriklyke plaag niet tot ons over zal slaan, en dat ook de Vreede welhaast op 
deze Kust hersteld zal zyn. Nu loopt het Gerucht weder, dat Ali Bey niet in optogt 
naar Egypten is, maar nu hy zig door uithongering Meester van Jaffa gemaakt heeft, 
schynd het, als of hy daar zijn Residentie wil houden, want hij doed deze nieuw 
veroverde Plaats merkelyk versterken. [...]

30 november 1773  SYRIE.
ALEPPO, den 31 Augustus. Volgens 't zeggen der Turken, was 'er in geen 86 jaaren de 
Pest te Bassora geweest, die 'er nu de vreeslykste Verwoestingen heeft aangeregt. Te 
Bagdad (naby de Puinhoopen van het alöude Babylon) is die Plaag begonnen, en heeft 
zig, door de Togt der Pelgrims, die deze Plaats voor Heilig houden, en de Vlugt van 
verscheiden Joodsche Familien, tot aan Bassora verspreid. De Reizigers vonden, in de 
Maand April, niet anders dan Lyken en verlaten Woningen. Van viermaal honderd duizend
Menschen, die de laatste Stad bewoonden, is nauwelyks een vierde Gedeelte 
overgebleven. In den Tyd van 10 Dagen, van den 15 tot den 25 April, sneuvelden 'er 
8000 Turken, die in 't zelfde Quartier gehuisvest waren. De Gouverneur der Stad heeft
van 500 Bedienden, die hy te vooren gehad had, slegts eenen Slaaf overgehouden, die 
voor hem Ryst tot zyn Voedsel moest gaan ophaalen. Honderd duizend Menschen zyn in de
eerstgenoemde Stad Bassora geweest, en daar zyn tagchentig duizend van omgekomen. 
Daar onder zyn echter maar 374 Christenen begrepen, meer dan vier duizend Jooden, 
drie Afgodendienaars, en al de rest waren Muselmannen.

9 juni 1807  De Gidsen, die de Reizigers van Smyrna naar Aleppo 
of Babylon vergezellen, hebben midden in de Woestijn geene kenteekenen, om daar aan 
te weten, of zij den regten weg hebben; en evenwel beoordeelen zij, zelfs midden in 
de duisternis, vertrouwende op hunnen onbedriegelijken Reuk, den afstand, die 'er nog
tusschen hen en Babylon is, terwijl zij het zand rieken. Welligt heeft degene van 
kleine planten en bloemen, zie aldaar groeijen, hun dit geruststellend kenmerk

12 mei 1820  — De engelsche reiziger Porter heeft, bij zijne terugkomst 
uit Perzie, verscheiden antiquiteiten aan Z. M. den Keizer ten geschenke gegeven, 
als, onder anderen, steenen vsn de ruïnen van het oude Babylon, een stuk cement, 
hetwelk bij den bouw van die aloude stad gebruikt is geworden; een stuk marmer van de
ruïnen van Persepolis, enz. Alle deze oudheden zijn, op bevel des Keizers, in het 
asiatisch museum van de keizerlijke akademie van wetenschappen gebragt geworden.

20 april 1827  Bagdad, den 28 Februarij.
De bisschop van Babylon heeft eene reize van meer dan drie maanden afgelegd, om eene 
zending te vervullen, waartoe hij van den H. Stoel last ontvangen had. Deze reis is 
voor de Christenen dezer landstreken zeer belangrijk geweest, en de godsdienst is 
erkentenis aan Z. Allerchr. Maj. schuldig, dat hoogstdezelve den titel van agent des 
Konings aan den bisschop van Babylon heeft opgedragen, hetgeen hem achting heeft 
bijgezet en door welk middel vele zwarigheden uit den weg geruimd zijn.
Daoud, pacha van Bagdad, had den bisschop van alle mogelijke aanbevelingen voorzien; 
zijne bevelen zijn overal stiptelijk ten uitvoer gebragt geworden. Te Mossoul, heeft 
de pacha der stad hem alle mogelijke vrijheid gegeven, om zich met de zaken, de 
godsdienst betreffende, welke hem derwaarts gevoerd hadden, bezig te houden. Van den 
anderen kant, hebben de bisschoppen, da priesters en de Christenen van dat land veel 
achting betoond voor de bevelen en voor alle de bepalingen, waarvan hij de 
overbrenger is. De bisschop heeft den Chaldeeuwschen patriarch verzoend en een einde 
gemaakt aan eene scheuring, welke vijftien jaren lang geduurd heeft. Hij heeft dezen 
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prelaat in zijne bisschoppelijke ambtsbezigheden hersteld en hem door alle de 
Christenen zijner natie doen erkennen, en is gelukkig genoeg geweest, om, bij de 
schikkingen, die in deze Kerk moesten gemaakt worden, geene te groote zwarigheden te 
ontmoeten.
Deze zaak afgeloopen zijnde, heeft monseigneur eene andere ondernomen, welke met de 
eerste in verband stond en ten minste even gewigtig was. De Chaldeeuwsche 
aartsbisschop is in bezit van het bestuur over de Christenen van het pachalik van 
Amadia, een land, welke aan dat van Mossoul grenst. Hij moest hem door de Katholieken
des lands doen erkennen, en de bisschop had tevens het ontwerp, om aan de hereeniging
der kettersche nestorinaasche Christenen, die aldaar in grooten getale gevonden 
worden, te arbeiden. Hij besloot dienvolgens, eene reis naar Amadia te onderemen. In 
die landtaal wordt dit land het koningrijk Amadia genoemd, en de pacha, die Amurat 
heet, wordt niet effendina, onze heere, maar sultanna, onze souverein, genoemd.
Hij is onafhankelijk van Konstantinopel, heeft zijn gouvernement van zijne voorzaten 
ontvangen, en zal hetzelve even zoo aan zijne kinderen nalaten, het land van Amadia 
mag, van het oosten naar het westen, omtrent tachtig uren lang, en, van het noorden 
naar het zuiden, bijna zestig uren breed zijn. Het is van ketenen hooge bergen 
doorsneden, welke, bijna het geheele jaar door, met sneeuw bedekt zijn; op de helling
dezer bergen groeijen eene menigte eikenboomen, sommige van welke galnooten 
voortbrengen, waarin groote handel gedreven wordt; terwijl anderen eikels 
voortbrengen en, die vrij goed om te eten zijn, en waarvan de armen hetzelfde gebruik
maken, dat in Europa van de aardappelen gemaakt wordt. Op de punten der rotsen dezer 
bergen en van de takken dezer eikenboomen wordt des zomers de witte manna verzameld, 
die de ingezetenen met smaak eten en met voordeel aan hunne naburen verkoopen. 
In de tusschenruimte tusschen de eene bergketen en de andere, reist men door 
ongelijke vlakten, allen vol met min of meer verheven heuvelen; daar vindt men eenen 
vruchtbaren grond, welken koorn, den wijnstok, rijst en vruchten van allerhande soort
in groote menigte voortbrengt. De planten-groei is er zeer sterk, want het koorn en 
de groenten vallen er zeer zwaar en wel doorvoed. Omtrent midden in de voormelde 
bergen is eene bergvlakte van eene zeer aanmerkelijke hoogte, welker massa uit eenen 
vrij zachten steen bestaat, die door de natuur met als aan elkander gebakken zand, 
keisteenenen en aarde doorkneed is. 
Rondom deze bergvlakte, ten minste een kwartier uur verre, bespeurt men niet dan 
ijsselijke afgronden; maar het bovenste gedeelte van de vlakte is van zeer harden 
rotssteen; op die vlakte is, in de aloude tijden, eene stad gebouwd, welke heden den 
naam van Amadia draagt en dezen naam aan het geheele gouvernement geeft. Zij kan zes 
of zeven duizend inwoners bevatten, die verdedigd worden door muren, welke uit de 
rots zelve bestaan en volkomen ontoegankelijk zijn. Dáár woont de souverein des 
lands, in een paleis, dat niets opmerkenswaardigs heeft. De voorname stad, gelijk 
mede het geheele land, heeft Kurden, Jesidis, Joden en Christenen tot inwoners. Daar 
wonen weinig Turken. Deze verschillende soorten van menschen zijn gemakkelijk door 
hunne kleederdragt en gelaatstrekken te onderscheiden. 
De pacha had den bisschop zeer vriendelijk ontvangen, en hem een vertrek in zijn 
paleis doen inruimen, gelijk mede voor den Chaldeeuwschen patriarch, die hem 
vergezelde, geschied is. 
Monseigneur is, vijf dagen, op kosten van den pacha, aldaar gebleven, en had 
verscheiden publieke audientien in diens divan gehad. Amurat heeft naar verscheidene 
zaken, Europa, Frankrijk, onze zeden en gebruiken betreffende, gevraagd; hij heeft, 
met bijzondere goedheid, tot den bisschop gezegd, dat het bezoek, hetwelk hij uit zoo
ver afgelegen landen, bij hem was komen afleggen, hem zeer aangenaam was. Hem was 
bekend geworden, dat een opperhoofd van een dorp, eenen halven dag lang, den bisschop
op zijne reis vergezeld had, en hij zond terstond iemand, om dezen man zijn genoegen 
daar over te betuigen, hem tevens eenen hoogeren rang opdragende, dan dien, welke hij
tot dus verre onder de zijnen genoten had. Maar de bisschop heeft vooral reden gehad,
om over het geen de godsdienst aanbelangt, vergenoegd te wezen. 
Men had hem gezegd, dat het voormaals gevaarlijk was, in dat land van den Paus te 
spreken; maar de bisschop bekende volmondig, dat hij diens afgezant was, en, in diens
naam, den toestand der Christenen in die streken kwam opnemen. Zie hier den voornamen
inhoud van de redenen, die de pacha tot den bisschop gevoerd heeft. 
»Balios, gij die des Pausen afgezant zijt, ik wil, dat alle de Christenen zullen 
denken als gij, en dat zij met den chaldeeuwschen aartsbisschop, die gij met u 
gebragt hebt, zullen gaan bidden; ik bemin dezen aartsbisschop: zijn geslacht en het 
mijne kennen elkander zeer langen tijd; ik wil geen' anderen dan hem. Ik zal, indien 
gij wilt, de Christen-priesters en de opperhoofden der dorpen voor mij ontbieden; ik 
zal hun gelasten, dat zij zich aan alles, wat gij hun bevelen zult, zullen hebben te 
onderwerpen. Indien iemand hunner u niet wil gehoorzamen, dan zult gij eens zien, hoe
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ik hen zal behandelen. Ik wil, dat alles naar uwen zin zal gaan en zal zelfs, wanneer
er in het vervolg eenige oneenigheid tusschen hen mogt ontslaan, naar Bagdad doen 
schrijven, opdat uwe brieven den aartsbisschop en den Christenen tot voorschrift 
mogen strekken. Gij zult mij ten allen tijde genegen vinden, om in uwe oogmerken 
behulpzaam te zijn, en u, in alles, wat u aangenaam zal kunnen wezen, te verpligten."
De bisschop heeft hem voor zijne goede oogmerken bedankt en gezegd, dat hij alles met
zacht zinnigheid en gematigdheid zou trachten te doen, aangezien geweld nooit in de 
ontwerpen van onze godsdienst te passé kwam. Hij heeft er bijgevoegd, dat men, 
wanneer hij iemand mogt overhalen, om te denken gelijk hij, antwoordde, dat men 
vreesde, voer den souverein beschuldigd te worden van een Frank te willen worden en 
deswege zwaar te worden gestraft; waarop de pacha betuigde, dat men hem lasterde met 
te zeggen, dat hij zijn volk de vrijheid niet laat, om hunne overtuiging in 
godsdienstige raken te volgen, en den bisschop magtigde, om overal te doen 
afkondigen, dat de Christenen van Amadia naar hun bisschop luisteren en doen moesten 
wat deze hun zeide. De bisschop, voorzigtelijk van de hem gegeven vrijheid gebruik 
makende, heeft eene geloofsbelijdenis en regelen van onderwijs opgesteld, welke veel 
goeds uitgewerkt hebben en de schoonste hoop doen opvatten. 
De pacha heeft slechts eene vrouw; zijn hof is deftig en betamelijk. Monseigneur 
heeft beloofd, briefwisseling met dezen vorst en diens gemalin te zullen houden, 
dewelke hem vele geschenken gezonden hebben. 
Toen de bisschop het land verliet, beijverden alle de Kurden zich, om hem bewijzen 
van eerbied te geven; hij is, gedurende de geheele reis, met de grootste 
oplettendheid behandeld geworden. Een iegelijk was zeer verheugd om dezen Balios van
den grooten Koning der Franken en den afgezant van den Opperpriester der Christenen 
te zien, deze waren hunne uitdrukkingen. Als toen zeide de bisschop: »Midden in 
Parijs ben ik gehoond geworden, om dat ik priester was, en hier, te midden onder deze
ongeloovigen, werd ik geëerd om dat ik een dienaar der christelijke godsdienst ben."
In Kurdistan, tusschen Bagdad en Mossoul, vervoert de honger de menschen tot de 
ijsselijkste buitensporigheden. De Christenen aldaar zijn zeer ellendig, maar begaan,
de aan de Turken verweten wordende misdaden niet.   (l'Etoile.)

7 februari 1833  INGEZONDEN VERSLAG.
E. G. HENGSTENBERG, de rebus Tyriorum Commentatio Academica. Berol. 1832. 98 pag. 8º.

Voorlang alreeds had men twijfel gevoed omtrent de juiste vervulling der profetiën 
van Jesaias en Ezechiel tegen Tyrus en de inneming dier stad door Nebucadnezar, den 
Koning van Babel. Scaliger meende dat de HEERE den Tyriers evenals weleer den 
inwoneren van Ninive, nog voor de uitvoering van het strafvonnis vergiffenis had 
geschonken. Petavius oordeelde de zaak zeer duister te zijn, doch hield de 
uitdrukkingen der Profeten bij de voorzegging der volkomen en algeheele verdelging, 
met aanmerkelijke verzachting, voor toepasselijk op een verondersteld verdrag van 
overgave en onderwerping. Usserius en Salianus in hunne Annalen hebben zich bij dit 
gevoelen gevoegd. In onzen tijd heeft een rationalistisch Godgeleerde in Duitschland,
Prof. Gesenius, allen eerbied voor de H. S. uitschuddende, ronduit durven verklaren, 
dat de Profeten in hunne verwachting zijn bedrogen geweest, en dat Tyrus nooit door 
den Koning van Babel is ingenomen, veel min verwoest geworden. Drie beroemde 
Historieschrijvers, waaronder de groote Heeren geteld wordt, hebben het beweerde van 
Gesenius overgenomen en het stond geschapen dat deze meening nopens de niet-
vervulling der Godspraken tegen Tyrus in de geletterde wereld algemeen zoude worden. 
Prof. Hengstenberg, bekend door zijne krachtige bestrijding van het Rationalismus in 
Duitschland, heeft de bovenvermelde Commentatio Academica geschreven, om het gezag 
der H. S. in dezen te handhaven. Zij is ook in ons land gewigtig, zoowel om de groote
autoriteit van Heeren, als wegens verscheiden bijzonderheden, daarin wegens de 
vroegere Geschiedenis der Tyriers medegedeeld. De Verhandeling bestaat 1º. Uit een 
vertoog over de gesteldheid van het Oude Tyrus. 2º Over de inneming van Tyrus door 
den Koning van Babel. 3º. Over de lotgevallen der Tyriers 4º Een aanhangsel over de 
vermeende afkomst der Feniciers van de kusten der Roode zee.
Men meende vrij algemeen, dat het aloude Tyrus op het vaste land gesticht was en dat 
eerst na de verwoesting van hetzelve door Nebucadnezar een later Tyrus is verrezen, 
op het eiland tegenover de plaats, waar het eerste gestaan had. H. bewijst zoowel uit
den naam zelf (Tzor, een rots of klip), als uit verscheidene getuigenissen der 
Oudheid, dat reeds het vroegste Tyrus op dat eiland gebouwd was, doch naar alle 
waarschijnlijkheid door eenen landtong aan den vasten grond is gehecht geweest en 
aldaar eene ruime voorstad bezat, die men om hare eerdere verwoesting, ἡ παλὶν Τυρὸς 
(het voormalige Tyrus) genoemd heeft, welke benaming, ofschoon later in Palaetyrus 
veranderd, nog gevonden wordt in den Periplus van Scylax, en aanleiding heeft 
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gegeven, dat men het oude Tyrus als uitsluitend op het vaste land gebouwd, aangemerkt
heeft. De stichting dier voorstad zouten tijde van Salomo hebben plaats gehad.

Het stilzwijgen der meeste oude Geschiedschrijvers omtrent de eerste inneming van 
Tyros moet niemand bevreemden. De berigten omtrent het Oosten zijn voor dezen tijd 
bijzonder zeldzaam. Herodotus zelf, de groote Vader der Historie schijnt van 
Nebucadnezar en zijne overwinningen zelfs met te hebben hooren spreken. De 
Israëlitische Geschiedenis, uit een bloot menschelijk oogpunt beschouwd, geeft 
omtrent de groote gebeurtenissen, die toen het Oosten beroerden  de eenige berigten 
waaraan men geloof kan hechten. Nogtans heeft de schrijver verscheidene bewijzen 
opgezameld, waaruit de volstrekte ongegrondheid van de meening, door Gesenius met 
zooveel zelfsvertrouwen voorgedragen, kan opgemaakt worden.
Vooreerst wordt hiertoe gebragt eene plaats van Menander, die de Tyrische jaarboeken 
in het Grieksch heeft overgebragt, welke bij Jozefus gevonden wordt, en die, ofschoon
geen uitdrukkelijk gewag makende van de inneming der stad (van den trots der Tyriers,
die zich zooveel op eene volstandig verduurde belegering door Salmanassar lieten 
voorstaan was dit wel niet te wachten), echter meldt, dat met het einde van den tijd 
des belegs ook dat van het leven en de regering van den laatsten koning zamenvalt; 
dat de inwoners vervolgens zulke regters hebben gehad als men weet dat de Joden in 
Gedulia kregen, na het innemen van Jeruzalen en het ombrengen van hunnen koning; en 
dat zij de Tyriers daarna twee koningen, van vaderlandschen stam, van Babel tot 
herstel der koninklijke waardigheid hebben moeten halen en vragen. 
Ten tweede brengt Hengstenberg voor de inneming van Tyrus nog acht bewijzen bij, 
welke wij hier kortelijk willen opgeven: 
1º. De voorzegging van Ezechiel tegen Egypte H. 29:17, waaruit blijkt dat de Koning 
van Babel zijnen van Godswege ontvangen last volbragt had. Deze nu was geene andere 
geweest dan de verstoring van Tyrus. 
2º. De vrijwording van Cyprus, hetwelk vroeger aan Tyrus was onderworpen geweest en 
nu bij haren ondergang het juk der dienstbaarheid afwierp.
3º. Bij de overwinningen van Cyrus wordt niet gesproken van de onderwerping van 
Tyrus. Wanneer wij het getuigenis der profetie aannemen (Jez. 23:15) zoo is juist de 
heerschappij van Cyrus de oorzaak van hare herstelling, zoowel als van die des 
Joodschen volks geworden. 
4º. De aloude voorrang der Tyriers boven de Sidoniers was ten tijde der Perzische 
Monarchie zoodanig vervallen, dat bij Ezra en Herodotus de eerste rang kennelijk aan 
de laatsten wordt toegeschreven. Eene bijzonderheid die Heeren zelfs niet voldoende 
oplost. 
5º. Justinus schrijft in navolging van Trogus Pompejus, dat de Tyriers t' eenigen 
tijde door hunne dienstslaven in een' algemeenen moord zijn omgebragt. Hengstenberg 
schrijft aan dien opstand der huurlingen of vreemde troepen de overgave der stad aan 
den Koning van Babel toe. Ook Curtius maakt gewag van vele noodlottige gevallen Tyrus
weleer overgekomen. 
6º. Jezaias had voorspeld (H. 23:6,7) dat de Tyriers na het verstoren hunner stad 
naar vreemde landen zouden vertrekken. Bij Herodotus vinden wij bij de beschrijving 
van Memphis, eene wijk bijzonderlijk voor de Tyriers bestemd; en dat hoewel vroeger, 
toen Tyrus nog bloeide, hunne koopvaardijschepen de toegang tot Egypte strengelijk 
verboden was. Ook de Joden werden na het ombrengen van Gadulia, gunstig in Egypte 
opgenomen, en wel voornamelijk in Memphis (Jer 44:1).
7º Merkwaardig is ook hetgeen de Historieschrijver Megasthenes bij Jozefus, van den 
togt van Nebucadnezar tegen de Libyers en Iberiers (volkplantingen der Tyriers) 
schrijft, en waaruit schijnt te blijken, dat hunne schepen hem gediend hebben, om ook
de dochter, der t' onderbragte moeder te bestoken. Verscheidene sterke uitdrukkingen 
der Profeten doen denken, dat de Geschiedschrijver die bijzonderheden niet verdicht 
heeft.
8º. Men vindt ten tijde van Pharao Necho melding gemaakt van vele zwervende 
Feniciers, onder anderen van diegenen, welke Herodotus verhaalt dat Afrika omgevaren 
hebben. Niets is natuurlijker dan om hier aan ballingen te denken, die have en stede 
verloren hebbende, even als weleer de Trojanen, een ander vaderland gingen zoeken. — 
Voorts komt hier nog in aanmerking de afschudding van het Tyrische juk door de 
Foceërs ten tijde van Nebucadnezar.
Er blijft echter na dit alles nog eene gewigtige zwarigheid over. Ezechiel voorspelt 
de volslagen en onherstelbare verwoesting van Tyrus terwijl de Geschiedenis leert, 
dat zij ofschoon nooit weder tot haren voormaligen bloeistaat verheven, echter 
verscheidene Eeuwen daarna een rijk en handeldrijvende stad is geweest. Hieronymus 
verstaat dus den staat van verwoesting, der stad voorspeld, aan hare dienstbaarheid 
aan vreemde vorsten. Hengstenberg verklaart het uit den aard van 't profetische 
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vergezigt, waardoor twee verwijderde gebeurtenissen, waarvan de eerste de andere 
overschaduwt, in de profetie in één loopen. Hetzelfde vindt men in de tweevoudige 
verwoesting van Jeruzalem, en in de profetische bedreigingen aan Egypte gedaan. Zoo 
ziet men dan ook hier dat Jezaïa de twee verwoestingen van Tyrus, die Ezechiel 
inéénsmelt, onderscheidt door de vermelding van eene tijdelijke herstelling. (H 
23:15-17.) Men verg. hiermede nog Zach. H. 9. Ten laatste wordt die eindelijke 
verdelging van Tyrus in de Verhandeling betoogd, uit menigvuldige zamenstemmende 
getuigenissen van latere Geschiedschrijvers en Reisbeschrijvingen, van welke de 
laatste, die van Brown (te Leipz. 1800 uitgegeven), deze merkwaardige woorden bevat: 
»Weinige visschershutten ter noordzijde des eilands gelegen, wijzen de plaats aan, 
waar het prachtige Tyrus gestaan heeft. Behalven drie brokstukken van kolommen heb ik
geen spoor meer van hare vroegere stand bespeurd. Het eiland is hedendaags verwilderd
en steenachtig, en geen struik noch kruiden worden er gezien. De weinige landlieden 
en visschers, die deze plaats bezoeken, hebben zelfs de minste kennis niet aan de 
vroegere heerlijkheid van den grond dien zij betreden. Wie herinnert zich bij deze 
beschrijving niet de woorden van den Godsman: »Ja, ik zal haar stof van haar wegvagen
en zal ze tot eene gladde steenrotse maken. Zij zal in het midden der zee zijn tot 
uitspreiding van netten; want ik hebbe het gesproken, spreekt de HEERE HEERE!"

Naar hetgeen de H. S. ons meldt, zijn de Kananieten of Feniciërs de eerste bewoners 
hunner landen na de algemeene volksverspreiding geweest. Bockart, Perizonius, 
Vitringa en Reland hebben, ook dit gevoelen zonder twijfel aangenomen. Doch Michaelis
en de meeste nieuweren hebben het gezag, van eenige Grieksche Schrijvers, in de 
afleiding dezer bevolking van de kusten der Roode zee, gevolgd en het vroeger 
gevoelen geheel laten varen. (1) De getuigenissen, der ongewijde Schrijvers, die 
gezegd worden dit te bevestigen, worden door den Hoogl. onderzocht, en langs dezen 
weg getoond, dat die van Herodotus en Strabo (de eenigen die onder de Grieken hier in
aanmerking komen) van de Perzische Geschiedkundigen, {λόγιοι), gelijk die van latere 
Arabische Schrijvers, van ongeloofwaardige berigten der Arabieren, afkomstig zijn, 
welke het er op gezet hadden om den magtigen Tyrischen Slaat, hunner beider 
volksstammen tot stichters te geven; terwijl de grond dezer verdichting meer dan 
waarschijnlijk gelegen is in de overeenkomst der namen van de Fenicische steden Tyrus
en Aradus met de twee eilandjes van denzelfden naam in de Perzische golf. Zoodat de 
Arabische of Perzische afkomst der Feniciërs op geen beter gronden rust, dan die der 
Fransche stad Troyes van de Trojanen, of der Parijzenaren van Paris, den Regter der 
Bevalligheden. 
Deze zijn de resultaten van het geleerd en scherpzinnig onderzoek van Prof. 
Hengstenberg over de Geschiedenis der Tyriers. Het was ons genoeg van deze 
belangrijke Verhandeling een beknopt verslag te geven. Eene uitvoerige beoordeeling 
ligt niet binnen de grenzen van dit dagblad. Ofschoon ons geenzins al de bewijzen van
den Schrijver als even afdoende voorkomen, met hoe veel geleerdheid, en 
scherpzinnigheid zij ook opgespoord en voorgesteld zijn, wij twijfelden ook vroeger 
geenzins aan de letterlijke vervulling van het woord des Heeren, en verblijden ons 
over deze nieuwe bijdrage tot staving van deszelfs gezag.

(1) Er zijn toch velen, zegt Prof. H., die nog heden dezen, wel zeer scherpzinnigen, maar 
veelvuldige malen van het regte spoor afdwalenden geleerden, uitsluitend volgen, aan wien eene
menigte wijd en zijd verspreide dwaalbegrippen alleen te wijten zijn. 

22 november 1833  DE EXTER-HALL TE LONDEN.
In een onzer Vaderlandsche tijdschriften is onlangs een kort berigt gegeven over de 
merkwaardige stichting, aan het hoofd dezes genoemd; in een buitenlandsch blad vinden
wij er eene beschouwing van, welke van een verhevener oogpunt uitgaat en deshalve 
door ons hier medegedeeld wordt: 
»Het is eene merkwaardige daadzaak, die men somtijds heeft aangeteekend en waaruit 
men de wettigste gevolgen ter eere van het Christendom kan afleiden, dat in de 
landen, waar de grond overal bedekt is met de overblijfselen der oude bouwkunst, van 
Babylon en Palmyre, van Griekenland en Italië tot aan de verst verwijderde punten in 
het Noorden, waarheen de Romeinen zijn doorgedrongen, nooit tusschen die ontelbare 
ruinen de bouwvallen van een enkel gesticht, aan de openlijke weldadigheid geheiligd,
gevonden is geworden. De reden ligt voor 's hands; zij is: dat het nieuw gebod der 
liefde nog niet aan de wereld was geopenbaard. Keizer JULIAAN bekent het zelf in een'
zijner brieven aan ARSACES. Wat zoude nu deze bekwame bestrijder des Christendoms 
zeggen, bij het gezigt der Exter-Hall te Londen? Dit heerlijk gesticht is opgebouwd 
met het enkel doel, om aan de verschillende menschlievende en godsdienstige 
maatschappijen van Engeland, Bijbel-, Zendeling-, Traktaat-, School- en Gevangen-
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Genootschappen te verschaffen: vooreerst eene ruime zaal voor de algemeene 
bijeenkomsten der leden, en dan geschikte vertrekken voor derzelver besturen en de 
bijeenkomsten van kommissiën, die met het een of ander rapport zijn belast. De 
geheele tweede verdieping bestaat uit eene groote zaal van 110 Eng. voeten lang en 76
breed, welke gemakkelijk 3000 menschen kan bevatten. Het is in een' zeer smaakvollen,
maar eenvoudigen stijl gebouwd; de ramen nebben mat glas. De ingang is op het Strand,
en versierd met twee Korintische kolommen, boven welke met groote Grieksche letters 
het woord Philadelpheion (Gebouw der Broederliefde) staat te lezen." 

3 januari 1835  Hangende Tuinen.
Ieder weet, dat Semiramis, te Babylon met buitengewoon groote onkosten, tuinen had 
doen aanleggen, die vermaard waren in de oudheid, en waarvan de herinnering zelfs tot
ons is gekomen. Deze tuinen, zoo beroemd by de Grieken, maakten een vierkant uit, 
waarvan elke zyde vier honderd voet had. Zy bestonden uit ondescheidene uitgestrekte 
terrassen, die amphitheatersgewyze boven elkander geplaatst waren, en waarvan de 
hoogste met de stadsmuren in hoogte gelyk stond. Van de eene terras tot de andere 
klom men met eenen tien voet breeden trap. De geheele massa werd onderschraagd door 
ontzettend groote gewelven, boven op welke men groote platte steenen van achttien 
voet lang en vier voet breed geplaatst had. - Op deze steenen had men eene laag riet 
gelegd, bestreken met eene groote hoeveelheid pek of lym, waarop twee ryen baksteenen
lagen, zamengehecht met kalk. Dit alles was bedekt met looden platten, en dan kwam de
aarde, die in zoo aanzienlyke hoeveelheid derwaarts aangebragt was, dat de grootste 
boomen er wortel schieten konden. De terrassen waren dan ooit eensdeels digte hooge 
bosschen, anderdeels met de meest uitgelezene planten bedekt. Eene verzameling van de
schoonste voortbrengselen der natuur gaf aan dit verrukkelyk oord het aanzien van een
betooverd paradys. Semiramis had daartoe schatten gebezigt, en gedurende vele jaren 
byna geheele bevolkingen daaraan doen arbeiden.
Ook in onze dagen maakt men hangende tuinen met mindere kosten, en wel verre dat de 
vervaardiging daarvan eene ramp is geweest voor het volk, onder hetwelk dezelve 
aangelegd zyn, wat dezelve veeleer weldadig, doordien zy groote sommen in omloop 
bragt, en aan vele werklieden eenen winstgevenden arbeid verschafte. Men ziet onder 
anderen te Limerick in Ierland hangende tuinen, waarvan de wezenlykheid in niets 
onderdoet voor de beschryving, welke wy gegeven hebben, van die der koningin van 
Babylon, en de Iersche tuinen hebben zelfs nog het voorrregt, dat een groot gedeelte 
daarvan eene broeikas is, en de bloemen en vruchten der lucbtstreken van Azië en 
Amerika bevat.
Men verbeelde zich die uitgebreide, amphitheatersgewyze aangelegde terrassen waarvan 
de laatste mei sierlyke glazen stulpen bedekt, te allen tyde druiven, perziken, 
ananassen en de heerlykste vruchten bevat. Oranjeboomen spreiden daar hunne met 
vruchten ryk beladene takken uit, en by het zien van al deze uitheemsche gewassen, 
zoude men zich onder de linie verplaats wanen: en echter is men in de gure 
luchtstreek van Ierland! De middelste terras is bestemd voor zoodanige planten en 
hooge vruchtboomen, die met de grootste zorgvuldigheid in dit ondankbare klimaat 
aangekweekt kunnen worden; de benedenste, eindelyk bevat bloemen van allerlei aard.
Een vier voet breede trap voert van de eene trassen naar de andere. De zy-terrassen 
zyn 150 voet lang en 30 voet breed; de middelste 180 voet lang en 40 voet breed en de
benedenste 200 voet lang en 100 voet breed. Het geheel beslaat eene oppervlakte van 
eenen Engelschen akker of 43.560 voet vierkant.
Alle reizigers roemen eenparig de bewonderswaardige zorg, waarmede deze tuinen 
onderhouden worden. Dit Iersche wonderwerk is nog verbazender dan dat van Babylon, 
doordien het steeds te worstelen heeft met de meest vernielende luchtsgesteldheid van
den aardbol, en echter heeft het noch het zweet eener gansche bevolking, noch de 
schatten eener geheele provincie gekost. De kosten daarvan hebben slechts vyftien 
duizend pond sterling of achttien tonnen gouds bedragen.
Door alle eeuwen heen, heeft de vermaardheid der hangende tuinen van Babylon 
geklonken, en byna niemand hoort heden spreken van de hangende tuinen van Limerick! 
zo is de wereld!

26 maart 1835  [...] . Het is te wenschen, dat het Genootschap, 
na het voltooijen van dien arbeid, zal overgaan om eene overzetting van het Arabische
werk te doen vervaardigen daar de eenige, tot hiertoe in 't licht gegevene, van 
REISKE, even min als eene onuitgegevene van RENAUDOT, in de Koninklijke Boekerij te 
Parijs berustende, beantwoordt aan de vorderingen welke de Oostersche Letterkunde in 
onzen leeftijd gemaakt heeft. De papieren van SCHULTZ beslaan eensdeels uit het 
dagverhaal zijner reizen in Azië tot aan zijne vermoording bij Dschulmerik, 
anderdeels uit de afschriften van 43 door hem in Kurdistan gevondene opschriften in 

#20191023  15 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

het zoogenaamde Keilschrift waardoor men hoopt de ontcijfering van dit schrift, door 
GROTEFEND begonnen en door SAINT MARTIN voortgezet, te kunnen voltooijen, en alzoo 
den sleutel te vinden tot een aantal gedenkstukken, welke een nieuw nieuw licht 
kunnen verspreiden over de Babylonische, Medische en Perzische Geschiedenis. De derde
onderneming eindelijk is het gevolg van den [...]

10 december 1835  - Het onlangs, in ons nº. van 3 December, gegeven berigt, 
omtrent een te Parijs ten toon gesteld afgietsel van een bas-relièf, voorstellende 
Koning DAVID, is gebleken niet naauwkeurig te zijn. Het is een afgietsel van een bas-
relièf, 't welk op een rotsachtig gedeelte van den Libanon gebeeldhouwd is, en 
waarschijnlijk een der Assyrische Koningen vertoont, die tegen de Joden en Feniciers 
oorlog hebben gevoerd. Het opschrift, waarmede de mantel bedekt is, is in het 
zoogenaamde spijkerschrift. Lord PRUDHOE heeft van dit bas-relièf een afgietsel op de
plaats zelve doen vervaardigen, en naar dit afgietsel is dat genomen, 't welk zich 
thans te Parijs bevindt.

28 april 1836  [...] De oude geschiedschrijvers hebben de totale Zonsverduisteringen
als bijzondere gebeurtenissen opgeteekend. Zoo spreekt Herodotus van het veranderen 
van den dag in den nacht, hetgeen plaats had bij den Zonsverduistering, welke 603 
jaren vóór onze tijdrekening voorviel, in het 6e jaar van den oorlog tusschen de 
Lydiërs en de Meders. Ook was Clavius getuige van de totale Zonsverduistering, welke 
den 21 Augustus 1560 voorviel en verklaart: »dat de duisternis sterker wat dan die 
van den nacht, zoodat men geen voet verzetten durfde, en de vogelt van schrik ter 
aarde vielen." Echter heeft dit verschijnsel niet altijd evenveel duisterheid ten 
gevolge. 
Bij de totale Zonsverduistering te Londen in 1715, was de duisternis wel niet zoo 
groot als die van den nacht, alhoewel men de sterren van de 2e groote duidelijk zien 
kon. De Hemel had eene schrikverwekkende kleur, welke noch naar die van de 
avondschemering, of van den nacht geleek, en de duisternis duurde twee en een half 
minuut. De geschiedenis der oudheid leert ons, hoe soms geheele leger verslagen zijn 
geworden door den schrik, welk dergelijk verschijnsel veroorzaakte, en hoe bekwame 
Veldheeren van hetzelve partij wisten te trekken, door dien zij alleen in slaat 
waren, daarvan de terugkomst te berekenen. 

21 mei 1836  IETS OVER DE VERDUISTERINGEN.
De aarde en de maan zijn donkere lichamen, welke door de zon beschenen worden. Deze 
donkere ligchamen werpen bij gevolg, naar de van de zon afgekeerde zijde, 
kegelvormige schaduwen. Bij eene maansverduistering treedt de maan in de schaduw der 
aarde. Te onregt wordt echter door velen hieruit besloten, dat ook omgekeerd bij eene
zonsverduistering de aarde zich in de schaduw der maan moet bevinden, daar bij de 
meeste zonsverduisteringen de schaduw der maan niet tot aan de aarde reikt. Zoo  
moest b. v. bij de merkwaardige zonsverduistering van den 15 Mei jl. de maan nagenoeg
drie duizend uren gaans digter bij de aarde zijn, voor dat men eene schaduw van 
dezelve zoude kunnen bespeuren. 
Reeds lang voor het begin van onze tijdrekening hebben de Chaldeeuwsche 
sterrekundigen opgemerkt, dat men 18 jaren, 11 dagen en 8 uren na eene zons- en 
maansverduistering gewoonlijk wederom eene gelijksoortige verduistering heeft. Zoo 
had men b. v. in 1819, op den 24 April, des morgens ten 11 uren, eene 
zonsverduistering, eveneens zal men, 18 jaren later, in 1837, op den 4 Mei, des 
namiddags ten 7 uren, eene zonsverduistering hebben. Op gelijke wijze zal de 
zonsverduistering van den 15 Mei, na tijdkringen van 18 jaren wederom bespeurd worden
op den 26 Mei 1854, den 6 Junij 1872 en zoo vervolgens, doch telkens voor meer 
zuidelijke gewesten van onzen aardbol, tot dat zij, op den 30 September 2665 bij de 
zuidpool der aarde gezien zijnde, gedurende twaalf duizend twee honderd jaren niet 
meer zal bespeurd worden, en vervolgens voor de bewoners van de noordpool-gewesten 
wederom te zien zijn, en zich daarna bij tijdkringen van 18 jaren op nieuw vertoonen.

14 juli 1836  LAND- EN VOLKEN-KUNDE.
— De overledene Engelsche Resident te Bagdad, CLAUDIUS JAMES RICH, schrijver van een 
werkje over jet oude Babylon, had de bouwstoffen nagelaten voor een grooter werk, 
over de streken, waar eenmaal Babylon, Ninive en Persepolis gestaan hebben. De weduwe
van den Heer RICH heeft thans begonnen, dit werk in twee deelen uit te geven, onder 
den titel: Narrative of a Residence in Kourdistan, and on the site of ancient 
Nineveh, met platen en kaarten. Het Engelsche Asiatic Journal van Mei ll. geeft van 
dit werk eene zeer gunstige getuigenis.
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4 november 1837  Hoe is toch mogelyk, dat het brein van het vereenigde menschdom deze
kunst niet eerder heeft uitgevonden? In sommige Museums zyn thans ten toon gesteld 
zegels, die in dezen tyd uit de puinen van het aloude Babylon zyn opgegraven, en in 
deze zegels is het oude babylonische spykerschrift gegraveerd. Na het terug vinden 
van het a b van het spyker schrift, leest men op een dezer zegels den naam van 
Darius, een beheerscher van Babylon. De oude Koningen hebben bygevolg deze zegels 
gebruikt om hunne naamteekening aftedrukken, even als nog de engelsche Koningen doen,
wanneer de ziekte hen belet hunne handteekening te schryven. — 
Welk een kleinen stap had men niet behoeven te doen om in oud Babylon de drukkunst 
uittevinden. Misschien hebben de ouden wel elkander opmerkzaam gemaakt, dat op die 
wyze het handschrift spoedig kon vermenigvuldigd worden; doch de zwarigheid bestond 
in de moeijelyke bewerking van de papyrus plant, en ten anderen waartoe zou het 
drukken gediend hebben? Het lezen was binnen den engen kring der Magi beperkt!

4 februari 1838  NEDERLANDEN. 
— In den Algemeenen Konst- en Letterbode van dingsdag den 30sten 11., wordt een 
belangrijk berigt gevonden van onzen geleerden landgenoot, den Hoog-welgeboren Heer 
Baron VAN WESTREENEN VAN TIELLANDT, over de beroemde tafel van Abydos, onlangs te 
Parijs, in de openbare veiling der verzameling van Egyptische, Grieksche en 
Romeinsche oudheden van den heer MIMAUT, in leven fransch consul in Egypte, van welke
verzameling dit stuk het opmerkelijkste was, door het Britsch Museum voor eene som 
van 14,100 franken gekocht, om thans in het gemeld Museum eene plaats naast den even 
vermaarden steen van Rosetta te gaan bekleeden. Het voornoemd belangrijk gedenkteeken
van het land der PHARAO'S bevond zich als een gedeelte van eenen binnenmuur, in een 
klein gebouw of tempel te Abydos, in Opper-Egypte, niet verre van den Nijl gelegen en
werd aldaar in 1818 door den Engelschen reiziger BANKES ontdekt; vervolgens 
bezigtigd, en soms afgeteekend door de heeren WIKENSON, CAILLAUD, BURTON en anderen, 
tot dat de heer MIMAUT de vergunning verkreeg dezelve te doen uitzagen en wegvoeren; 
eene kunstbewerking waarbij de tafel echter heeft geleden en in 10 stukken is 
gebroken, die echter weder te zamengevoegd hebben kunnen worden. Het gedenkteeken 
bevat, in verschillende rijen onder elkander geplaatst, de tijdrekenkundige volgreeks
van de namen der Egyptische koningen, ieder in eenen afzonderlijken omtrek of kardoes
(cartouche); beginnende de tafel naar het gevoelen Van CHAMPOLLION, met de vorsten, 
van het 16de Huis (dynasty) die ruim 2000 jaren vóór onze tijdrekening aan de 
regering kwamen, voorts de vorsten van het 17de Huis, die tijdens de overheersching 
van de herders (Hikschos) slechts over een deel van het rijk het wettig gezag 
voerden; die van het 18de Huis, 't geen de volle heerschappij weder bekwam, tot op 
RAMUS den groote, anders SESOSTRIS genoemd, hoofd van het 19de Huis, wiens roemrijke 
regering ongeveer 1450 jaren vóór onze jaartelling invalt, en onder wiens bestuur dit
geschiedkundig monument derhalve schijnt vervaardigd te zijn, waarvan men het groot 
gewigt ligtelijk kan gevoelen, door het besef van hoeveel nut deszelfs vergelijking 
met andere Egyptische gedenkteekenen tot derzelver opheldering en tijdsbepaling kan 
strekken. Jammer is het dat een gedeelte van het stuk veel geleden heeft en eenige 
namen bijna geheel uitgewischt zijn. Het gedenkstuk heeft eene hoogte van 4 voet 4 
duim, op eene lengte van 11 voet 5 duim; de stof is van kalk- of zandsteen, waaruit 
zoovele overblijfselen der Egyptische oudheid zijn vervaardigd; de voorwerpen, een 
enkel afzonderlijk godebeeld uitgezonderd, zijn niet in verheven beeldwerk, maar 
inwaarts gesneden en met kleuren afgezet, gelijke zulks bij sommige grafsteenen 
plaats heeft. Eene afbeelding van dit voortreffelijk gedenkstuk der grijze oudheid 
wordt ander anderen gevonden onder de platen bij de Lettres de CHAMPOLLION au duc DE 
BLACAS, N°. 6.  

4 april 1842  Frankrijk heeft een' consul voor Mossul (aan de Tigris, 
op den grooten karavanenweg van Bagdad naar Aleppo) benoemd. De consul, de heer 
Botta, bevindt zich reeds te Konstantinopel. De Porte wederstreeft grootelijks deze 
aanstelling, waartoe zij regt meent te hebben. Daar zich in Mossul en omstreken vele 
Katholijken bevinden, zoo schijnt de Porte den invloed des Franschen consuls op deze 
en op de Katholijken van Syrië in het algemeen zeer te vreezen. De Drusen hebben de 
Protestantsche scholen verstoord en de zendelingen uit het gebergte verjaagd.

17 september 1842  — Une conquête horticole intéressante est celle 
qu'on doit a M. Botta, naturaliste du Muséum de Paris. Ce voyageur, dans sa récente 
excursion dans l'Hyémen, ou Arabie heureuse, rapporté une plante qui double 
l'existence de l'homme, puisqu'elle produit une aimable excitation qui éloigne le 
sommeil. »Le soir du jour où j'arrivai à Mammara, dit M. Botta, et constamment 
ensuite, le sheik Hassan, pour ne pas manquer aux usages reçus dans son pays, 
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m'envoya un paquet de branches de kât; ce sont des branches d'un arbre (celustrus 
edulis) original de l'Abyssinie, ainsi que le café, et que l'on cultive avec un soin 
extrême. On en mange les bourgeons et les feuilles les plus tendres.»
»Ces feuilles ont une propriété excitante, légèrement enivrante même; elles reposent 
de la fatigue, ôtent le sommeil et font que l'on aime à passer la plus grande partie 
de la nuit dans une tranquille et sociable conversation. Les Hyéménites sont peut-
être les hommes qui dorment le moins, et cependant leur, santé ne paraît pas en 
souffrir, car les exemples de longévité sont très-communs dans le pays. Les 
propriétés stimulantes du Kât sont telles que les courriers envoyés pour porter des 
messages pressés marchent souvent plusieurs jours et plusieurs nuits de suite sans 
prendre d'autre nourriture ni soutien que les feuilles de cette plante dont ils 
portent un paquet avec eux pour manger en route. Pour moi, je m'habituai promptement 
à cet usage et finis par trouver un grand plaisir dans l'excitation douce qu'elle 
procure et les rêves aussi frappans que la vérité qui en étaient la suite.»

16 juni 1843  [...] Van nog grooter belang dan de hierboven genoemde ontdekking, 
is eene gebeeldhouwde plaat van wit marmer, met verheven snijwerk, ongeveer twintig 
voeten onder den grond opgedolven, waarop eene schoon uitgevoerde inscriptie 
gegraveerd is-dezelve bestaat waarschijnlijk uit twee woorden, te zamen 57 letters 
uitmakende; vele dier letters gelijken zeer op de oude Noordsche karakters, dewelke 
in zóó grooten overvloed op IJsland, zoomede op de Deensche monumenten, op het eiland
Man en ten zuidwesten van Schotland gevonden worden. De datum van dit gedenkstuk 
wordt verondersteld overeen te komen met die van de eerste jaren der Hegira, tijdens 
de laatste vorsten van Hijmieri in IJemen regeerden. Na de bekeering der Sabcërs tot 
het geloof der Islamiten, werden de altaren, ter eere hunner goden opgerigt, 
verwoest, de Islamitische godsdienst verkreeg algemeen de bovenhand, en het gebruik 
der karakters, waarmede de inscriptien op deze altaren geschreven waren, (vele van 
welke thans door onze officieren gevonden en onderzocht zijn) ging verloren. De 
officieren der brik Palinurus ontdekten een dezer beschreven steenen, gedurende eene 
opname van de zuid-oost kust der landstreek; dezelve was in een buitengemeen goed 
onderhouden staat, en werd later door den geleerden Duitschen professor Gesenius 
onderzocht, welke er in slaagde het opschrift ten deelen te ontcijferen en te 
vertalen. Een beknopt en goed geschreven verslag omtrent den laatstelijk ontdekten 
steen, is door kapitein Haines opgesteld en aan het bestuur van Bombaij toegezonden, 
vergezeld van een facsimile der inscriptie; afschriften daarvan zijn door het bestuur
aan de geographische Sociteit aangeboden. Dit verslag zal, naar wij veronderstellen, 
met de inscriptie, in den eerst uitkomenden thans ter pers liggenden bundel 
behandelingen in het licht verschijnen.

2 augustus 1844  KONSTANTINOPEL, den 30 Junij.
De opgravingen van Botta in Chorsobad, bij Ninivé, verwekken hier voortdurend het 
grootste belang bij het Europesche genootschap. De schilder Flandin, welke het 
Fransche bestuur gezonden heeft, de nieuwe Pacha van Mossul en de Turksche afgezant, 
waren voor twee maanden gezamentlijk in Mossul aangekomen, en de opgravingen hadden 
wederom aangevangen. Botta heeft twee poorten ontdekt, op welker eene zijde een 
kolossale stier met een menschenhoofd, en op de andere een menschelijk figuur met een
adelaars kop en vleugelen uitgehouwen was. Deze poorten voeren in eene zaal vau 120 
voeten lengte, waarvan de breedte nog onbekend is. De eenige tot nu toe uitgegravene 
wand (die der zuidzijde) is met eene rij basreliefs bedekt, welke veroveringen van 
vestingen, veldslagen enz. voorstellen, en met verheven opschriften voorzien zijn. De
heuvel, waarop het paleis stond, was eertijds met eene muur uit gehouwen steenen en 
bastions omgeven en geheel met het prachtvolle gebouw overdekt, waarvan Botta de 
ruïnen opgraaft. Hij heeft tegenwoordig 50 arbeiders in dienst en gelooft, dat het in
tien maanden zal gereed zijn. De nieuwste ontdekking van Botta is, dat de heuvel met 
Ninivé in verband staat; men vindt aan deze de weg van Ninivé naar Chorsobad, eene 
rij van gelijke heuvelen met fragmenten van baksteenen en marmer platen met 
opschriften bedekt, welke doen vermoeden dat hier eertijds ook paleizen gestaan 
hebben, en het begint waarschijnlijk te worden, dat Chorsobad een koninklijke burgt 
was die aan het einde der stad lag. In dit geval was het Viereck dat tegenwoordig 
door eene wal omgeven is en de heuvel van Jonas bevat, en dat men gewoonlijk voor de 
geheele stad Ninivé hield, waarschijnlijk slechts de groote hoofdburgt geweest, 
terwijl zich de stad tot aan den heuvel van Chorsobad uitgestrekt had in eene lengte 
van 5 karavane uren, en zoo wordt het begrijplijk dat de propheet Jonas drie dagen in
de stad rond gewandeld heeft, hetgene men bij de zeer matige oppervlakte van het 
Viereck aan den Tigres niet begrijpen kon, wanneer deze de geheele stad had 
uitgemaakt. Men verwondert zich hier dat de heer Bourqueney nog geen verlof van de 
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Turksche regering heeft gekregen, om de basreliefs naar Parijs te mogen 
transporteren. Een verlof, hetwelk de Divan nimmer geweigerd heeft, en dat een man 
van zijnen grooten invloed hier ligt verkrijgen moet, en zoo veel te meer de Fransche
regering, na dat wat zij voor de opgravingen doet, eene hooge waarde op deze oudheden
stelt, en met volle regt want deze is de grootste historische ontdekking die sedert 
langen tijd is gedaan, Er is geen oogenblik aan te twijfelen, dat de Fransche 
regering deze oudheden, de eenige Assyrische die ooit ontdekt geworden zijn, aan de 
vernieling der omliggende onwetende volkeren zoude blootgesteld laten.

18 augustus 1844  Archéologie.
Nous avons donné il y a quelques jours de curieux renseignemens sur les fouilles 
entreprises, aux frais du gouvernement français, sur l'emplacement de l'antique 
Ninive, dans le village actuel de Khorsabad. Une lettre écrite par un voyageur 
français, en date de Mossoul, 25 juin, fournit quelques détails pleins d'intérêt à 
ajouter aux premiers, M. le comte de Sartiges, secrétaire d'ambassade à 
Constantinople, et chargé par M. le ministre des affaires étrangères d'une mission 
dans les parties orientales et montagneuses de l'Asie mineure, mission à laquelle le 
rendent si propre son long séjour en Orient, sa sagacité et ses premiers succès 
diplomatiques en Grèce, était arrivé depuis quelques jours à Mossoul, et après avoir 
visité aussi les ruines de Khorsabad, il se disposait à continuer sa difficile 
expédition. Voici le fragment de celte lettre antérieure: 
«Vous voyez par la date de cette lettre que je n'ai pas fait grand chemin eu trois 
mois. Les heures de l'Asie sont plus longues que celles de l'Europe, et j'ai 
constamment été en roule de deux à trois heures du matin jusqu'à onze heures ou midi.
Les chaleurs, jusqu'au 6 juin, n'ont été qu'agréables; mais, à partir du 6, elles 
sont devenues insupportables, et les plaines de la Mésopotamie et de l'Assyrie sont 
brûlantes comme des plaques de fer rouge. Les Arabes et le gouvernement local ont 
disputé cette année, et les Arabes ont exploité leur mauvaise humeur au profit de 
leur goût pour le brigandage. Ils ont impitoyablement pillé les caravanes de Bagdad 
et de Mossoul qui traversent d'ordinaire assez paisiblement leur désert, et se sont 
mis à se répandre sur les grandes voies de communication entre Damas et Massoul. Il 
m'a fallu faire, depuis Alep surtout, de nombreux détours qui ont allongé ma route 
d'un grand tiers. Du reste, j'ai été comblé de prévenances par les autorités turques,
grandes et petites, et les particuliers, avec lesquels je me suis trouvé 
accidentellement en rapport, n'ont eu pour moi que des paroles amicales et 
respectueuses, accompagnées d'offres de services, dont j'ai du reste rarement 
profité. Je suis même venu de Damas à Alep avec le séraskier d'Arabie, à la tête d'un
corps de 3,500 hommes. J'ai marché et campé avec cette petite troupe, m¦» lente à 
coté de la tente du général en chef, déjeunant et dînant avec lui et son état-major, 
et les choses ne se sont pas passées autrement qu'elles ne se seraient passées dans 
nos marches d'Alger. Il est vrai que ledit séraskier a été longtemps diplomate avant 
d'être maréchal de l'empire, et qu'il parle français comme vous et moi. (il s'agit 
probablement ici de Namick-Pacha, qu'a été à Londres et est un homme d'un esprit fort
cultivé.) Qu'on dise ce qu'on voudra à Paris, la France est toujours pour l'Orient la
grande nation, la protectrice constante des intérêts et des populations catholiques 
de cette partie du mon. Si vous en doutez, promenez-vous comme moi seulement mois en 
Asie haute et basse, et vous serez convaincu. 
»M. Botta, notre consul à Mossoul, exploite en ce moment un palais assyrien qui va 
faire pousser un cri de joie au monde savant et artistique. J'ai passé deux jours à 
Khorsabad, au milieu de quatre-vingts ouvriers qui y travaillent, et je n'ai guère 
pendant ce temps-là, quitté la mine à ciel ouvert qu'exploitent ces messieurs. M. 
Boita copie les inscriptions cunéiformes, M. Flandin dessine les hauts et bas-
reliefs; et quoique ces messieurs travaillent activement, ils ont de la peine à 
copier et à dessiner tout ce que la pioche met à découvert. Vous me savez peu 
enthousiaste et assez vrai dans mes jugemens: eh bien! je vous déclare qu'il y a là 
des choses-magnifiques. Si j'avais à classer sculptures, je les mettrais entre le 
style persépolitain et le style éginétique. Il y a des chars de guerre montés de 
trois personnages et traînés par deux chevaux caparaçonnés qui sont beaux comme les 
marbres éginétiques, et certainement aussi finis; puis à côté de cela, des 
enfantillages de dessins et des manques perspective incroyables. Khorsabad est 
véritablement une dependance de Ninive, un palais dans ses faubourgs.»

12 augustus 1844  De fransche consul te Ninive, de heer Botta, 
laat de opgravingen te Ninive voortzetten; een 50tal werklieden zijn daarmede bezig. 
Hij heeft eene schoone zaal, van 120 voeten lengte, met basreliefs en inschriften 
ontdekt. De stad schijnt 5 karavane-uren lang te zijn geweest.
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23 augustus 1844  KONSTANTINOPEL 12 Julij.
Men heeft nadere berigten nopens de onlusten te Mossul, bij Bagdad, in Azië. De 
Roomsche zendelingen hadden hun huis vergroot; de fanatieke Turken verzetten zich 
hiertegen, vernielden het gebouw en wilden alle Europeanen vermoorden. De fransche 
consul Botta verdedigde de zendelingen, die als Europeanen, en grootendeels 
Franschen, onder zijne bescherming stonden, en werd daarbij gewond. De pacha, die het
oproer wilde stillen werd met steenen verjaagd. Het volk wilde nu naar Chorsabad, 
alwaar de heer Botta helangrijke opgravingen laat doen. Men vermoedt, dat Mossul op 
de puinhoopen van het oude Ninive is gebouwd; in de omstreken vindt men daarvan de 
bewijzen. Het volk wilde aldaar den schilder Flandin, die de opgravingen bestuurt, en
andere Christenen vermoorden, alleen uit fanatisme, hetwelke de geestelijken bij de 
domme Turken overal trachten op te wekken. Bij geluk was de Tigris gezwollen, waarom 
zij hun plan niet konden volvoeren. Het zou te vreezen geweest zijn, dat bij een 
zoodanigen aanval de prachtige ruïnen vernield zouden zijn geworden, vóór dal de heer
Botta zijn plan, om de fraaije basreliefs naar Europa te zenden, had kunnen tot gtand
brengen. Hij heeft een gedenkstuk van Assyrische bouworde gevonden, zijnde een 
prachtig paleis, met zijne gevels naar het zuiden en noorden, alwaar de groote 
portalen zich bevinden, welker zijden bestaan uit kolossale stieren met 
menschenhoofden en uit menschelijke figuren met valkenkoppen. Onder het zuidelijk 
portaal vond Botta bronzen leeuwen, die met metalen stangen in den grond zijn 
bevestigd. Flandin houdt 80 personen werkzaam; de laatste opgegravene muren zijn met 
voortreffelijke basreliefs bedekt. De ontdekking is voor de geschiedenis en 
oudheidkunde de gewigtigste, welke men sedert jaren gedaan heeft. De heer Flandin 
laat de zeer dunne marmeren platen, waaruit de opgegravene muren bestaan, en de 
basreliefs uitmaken, dadelijk bij het wegruimen van de aarde, met houten 
ondersteunen, waarna hij ze laat inpakken. Indien hij van daar ware verdreven, zouden
vele van dese basreliefs verloren zijn geraakt. Toen de vorige pacha van Mossul de 
uilgravingen door Botta 2 maanden lang verhinderde, vielen al spoedig de uitgegravene
platen omver, alzoo de inboorlingen de planken en houten stutsels wegnamen. Hetzelfde
zou ook nu het geval zijn geweest. 
De fransche gezant, de heer de Bourqueneij, heeft zoodra hij kennis van de zaak 
droeg, van den Turkschen minister genoegdoening gevorderd, en verkregen, bestaande 
daarin: 1) dat indien pater Valezza aan zijne wonden overlijdt, zijn moordenaar zal 
ter dood worden gebragt; blijft de pater in het leven, zoo zal de dader eene 
bastonade ontvangen; 2) al die deel aan den opstand hebben gehad en den Consul en de 
zijnen hebben gewond, bekomen ook eene bastonade, en moeten de kosten der genezing 
betalen; 5) de gewonden zullen alle eene schadevergoeding bekomen; 4) de autoriteiten
zullen den Consul hun leedwezen komen betuigen; 5) de Cadi en de Ulemas (de 
geestelijken) zullen naar Konstantinopel worden ontboden en aldaar hunne straf 
ontvangen; 6) het klooster zal worden herbouwd op kosten van het bestuur.

27 augustus 1844  De laatste koerier van Bagdad heeft het berigt 
medegebragt dat in Mossul ten tijde zijner doorreis zeer ernstige onlusten 
uitgebroken waren. De aanleidende oorzaak lag daarin dat de katholieke zendelingen 
steeds hun huis vergrootten; het dweepachtig gemeen verhief zich, vernielde het 
gebouw en wilde alle Europeanen vermoorden. De Fransche consul Botta verdedigde de 
zendelingen, die als katholieken en voor het grootste gedeelte als Franschen onder 
zijne bescherming stonden, en werd daarbij gewond. De Pacha poogde vergeefs de orde 
te herstellen en werd door de menigte met steenen vervolgt. De bijzonderheid en de 
uitslag dezes opstands zijn nog niet bekend. Het gemeen wilde ook naar Chorsobad 
trekken, waar Botta zijne merkwaardige opgravingen doet,(*) en Botta's teekenaar 
Flandin, welke alhier aangesteld is, om het leven brengen, gelukkig was de Tigris 
gezwollen hetwelk aan het plan voor het oogenblik een einde maakte. Dit kenmerk van 
overdreven fanatisme eener godsdienst vertoont zich in geheel Turkeije, waar de 
zedelijke kracht der regering dezelve slechts geringe palen kan zetten. Het is te 
vreezen, dat bij eenen dergelijken opstand, de prachtvolle ruïnen van Chorsobad 
verwoest worden, voordat Botta zijn plan om de schoonste der basreliefs die dezelve 
bevatten naar Europa te vervoeren, zal hebben kunnen uitvoeren. Men is thans zoo ver 
met de opgravingen gevorderd dat men het plan van het gebouw duidelijk ziet; het was 
een paleis dat zijne voorgevels naar het zuiden en noorden had, waar zich de groote 
portalen bevonden welker zijden uit kollossale stieren met menschenhoofden en uit 
menschelijke figuren met gierenkoppen bestonden; onder het zuidelijke portaal vond 
Botta leeuwen uit brons gegoten, welke met eenen metalen stang in de grond 
vastgehecht waren. Flandin laat tachtig arbeiders graven en de laatst uitgegravene 
wanden zijn met voortreffelijk bewaarde basreliefs bedekt. 
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De gansche ontdekking van Botta is voor de geschiedenis en kunst de gewigtigste die 
men sedert vele jaren gemaakt heeft, waarvan men zich uit de brieven, teekeningen en 
inscriptien in het Journal Asiatique hetwelk in Parijs uitgegeven wordt, kan 
overtuigen, en het zoude een onherstelbaar verlies zijn, wanneer de onlusten in 
Mossul tot vernieling van dit enkel overblijfsel der Assyrische oudheid voeren zou. 
De bouworde der ruïnen is van dusdanigen aard, dat, wanneer Flandin van daar 
verdreven werd, voor dat hij de basreliefs afnemen en inpakken kan, alles binnen 
weinig tijds instorten zal, want men moet de dunne muren welke enkel uit marmerplaten
bestaan, zoodra dezelve van de omliggende aarde ontdaan zijn, stutten, en wanneer de 
laatste Pacha van Mossul de opgravingen van Botta twee maanden ophield, zoo zouden de
opgegravene muren instorten, terwijl de inwoners van het dorp de planken en palen die
dezelve overeind hielden, gestolen hadden.

(*) Zie Overijsselsche Courant van den 2 Augustus, onder de rubriek Konstantinopel.

15 december 1844  OPGRAVINGEN IN CHORSABAD, BIJ HET OUDE NINIVE.
De berigten omtrent de opgravingen blijven zeer belangrijk. Er zijn thans 160 
arbeiders aan bezig. Onder eenige groote vloertegels vindt men ommuurde 
bewaarplaatsen, die met kleine gebakkene en geëmailleerde figuren van menschen en 
dieren zijn opgevuld, zonder dal ergens de oppervlakte derzelver aanwezigheid 
aanduidde, of de inhoud verklaarbaar was. Aan eenen anderen kant vond men vele aarden
vaten van allerlei grootte, op een' vloer van tegels geplaatst en met 
menschenbeenderen gevuld, zoo als die welke in Babylon en elders in het zuiden van 
Perzië zijn gevonden.
In het algemeen schijnt het paleis voor zijne verwoesting schoon te zijn 
uitgeplunderd; want men vindt noch kleinodiën, noch werktuigen; men heeft slechts een
schoonen bronzen leeuw gevonden, en een stuk van eenen bronzen rad van een' 
krijgswagen. Het onbegrijpelijkste echter is, dat de dunne platen, waarmede de wanden
bekleed zijn, en die met opschriften en beeldwerken zijn bedekt, allen op de 
keerzijde dergelijke opschriften in beitelschrift bevatten, en niet in 't Assyrische,
maar in het Babylonische. Daar men nu natuurlijk niet vooronderstellen kan dat de 
stichters zoo dwaas geweest zijn om deze opschriften, welke niemand zien kon, zonder 
het gebouw te beschadigen, te laten inhouwen, zoo moet men besluiten dat die 
marmerplaten reeds eens gebruikt waren, eerst tot een Babylonisch paleis behoorden, 
en naderhand door de Assyriers omgekeerd en andermaal gebezigd zijn, omdat men tot 
hier toe geen Babylonisch beeldhouwwerk bezit. De vorm van het gebouw is nu vrij 
kennelijk; het is een geweldig vierkant, dat in het midden van iederen geval eenen 
ingang heeft, welks beide zijden uit kolosssale stieren- en menschenhoofden, met 
opschriften er tusschen, bestaan. Zes dezer stieren, en alzoo drie ingangen, zijn 
volkomen bewaard, en zullen naar Parijs worden gezonden, als er voor deze 15 voet 
hooge gedierten een middel tot vervoer te vinden is. De vierde gevel is ingestort. 
Eenige der nieuw ontdekte bas reliëfs zijn vooral merkwaardig; een derzelve stelt het
beleg voor eener op een eiland gelegene stad: de zee is met schepen bedekt, wier 
voorstevens paardenkoppen verbeelden, en welke met het aanbrengen van boomstammen 
bezig zijn, die tot het maken van een' dam dienen, het water is met zeedieren van 
allerlei soort, visschen, kreeften en gevleugelde zeepaarden bedekt. Men staat 
verbaasd over den rijkdom der bijzonderheden en de menigte van beeldwerken, welke het
paleis bevat, en men begrijpt maar niet waarom een zoo prachtig gebouw zoo zonderling
in den grind mag gebouwd zijn. Het Fransche Gezantschap heeft van het verlof van de 
Porte om het vervoerbare gedeelte der oudheden naar Parijs te zende, nog geen gebruik
gemaakt, terwijl de Engelschen scheepsladingen uit Klein-Azië naar Londen zenden.

7 januari 1845  BOTTA'S ONTDEKKINGEN IN CHORSABAD.
De opgravingen in den omtrek van Chorsahad zullen, naar het schijnt, spoedig 
afgeloopen zijn. Volgens de laatst ontvangene berigten was men aan een reeds vóór 
eeuwen verwoest gedeelte van het gebouw gekomen, waaruit men de met beeldwerk 
versierde marmeren of albasten platen sedert lang weggenomen had, omdat zij het best 
geconserveerde gedeelte van het gebouw uitmaakten, en het minst geleden hadden van 
het vuur, waardoor het paleis verwoest werd. Botta was voornemens de oostelijke helft
van den grooten zuidelijken gevel van het puin te zuiveren: de groote ingang, in het 
midden van denzelven, is reeds geheel daarvan, bevrijd. Deze gevel prijkt met zes 
kolossale stieren met menschenhoofden en twee kolossale figuren, mannen 
voorstellende, die leeuwen in hunne armen smoren. Deze beeldwerken zijn niet alleen 
buitengemeen schoon, maar ook onbegrijpelijk goed bewaard; het is als of zij nu eerst
uit de werkplaats des beeldhouwers gekomen zijn. De twee middelste slieren vormen met
hunne voorzijde de deurposten van den ingang, en met hunne zijden de muren van het 
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poortgewelf; tusschen dezelve vond men in het poortgewelf twee bronzen leeuwen, welke
door lange stangen in den grond waren vastgemaakt, en ieder een ring op den rug 
hadden. Slechts één derzelve werd gaaf gevonden, maar van den anderen vond men, aan 
de tegenovergestelde zijde, genoegzame sporen en overblijfselen. Het schijnt, dat de 
ringen bestemd zijn geweest om eene stang te dragen, waaraan de ringen van het 
voorhangsel, hetwelk den ingang der groote zaal sloot, heen en weder konden geschoven
worden, om het voorhangsel open of digt te trekken. De stieren hebben opschriften 
tusschen de pooten; eenige derzelve zijn echter mei een' beitel uitgegraven en de 
oppervlakte weder glad gemaakt, zoodat er nog slechts zwakke sporen daarvan zigtbaar 
zijn, hetgeen schijnt aan te duiden, dat cm nieuwe koning of eene nieuwe dynastie het
voornemen had zich hetmonument toe te eigenen, gelijk zoo vaak in het Oosten 
geschiedt. Botta zoude gaarne deze kolossale dieren naar Parijs overbrengen, maar het
is uiterst moeijelijk om zulke zware massas in een van mechanische hulpmiddelen 
beroofd land te bewegen. Misschien zou men dezelve op rollen tot aan den Tigris (een 
afstand van 5 uren) kunnen vervoeren, en vervolgens bij hoogen waterstand naar 
Bassora inschepen, van waar zij met een oorlogschip naar Frankrijk konden overgebragt
worden. Zij zouden den ingang eener Assyrische zaal in de Louvre heerlijk versieren. 
Flandin, die den heer Botta door den Fransche Regering was toegezonden, om de 
beeldwerken af te teekenen, zoodra zij van de aarde ontbloot waren, had een' aanval 
van koorts gekregen en wordt te Konstantinopel terug verwacht.
Deze ontdekking van Botta is de grootste, welke sedert lang in de archeologie is 
gedaan; zij werpt een onverwacht licht op de geschiedenis en de beschaving van 
Assyrië, ofschoon dezelve dan eerst volkomen zal zijn, wanneer men het zoo ver brengt
de opschriften te ontcijferen, waarvan er meer dan 200 van aanmerkelijke lengte in de
ruïnen gevonden zijn. Botta schijnt ze niet alleen met de grootste zorg afgeschreven,
maar ook ieder derzelve op vochtig papier geclicheerd te hebhen, hetwelk (gelijk 
ieder weet, die zich met dergelijke zaken ophoudt) een volkomen afdruk geeft. Met 
behulp van deze twee middelen zal de Fransche Regering instaat zijn der geleerde 
wereld de rijkste bouwstoffen te leveren voor de beoefening der oude geschiedenis van
Mesopotamie.

11 januari 1845  - De sedert eenige maanden, op kosten der fransche regering, 
onder de leiding van den schilder Flandin en den franschen consul in Mossul, den heer
Botta, plaats hebbende opdelvingen van de overblijfselen der in de oudheid zoo zeer 
beroemde stad Ninive, hebben, naar men uit Konstantinopel meldt, reeds belangrijke 
uitkomsten opleveren. De heer Flandin is onlangs met afteekingen van de gedane 
opgravingen, welke eene oppervlakte van 20,000 vierkante ellen beslaan, te 
Konstantinopel aangekomen, en men is thans bezig met het vervoeren van eene groote 
hoeveelheid der opgedolvende oudheden naar laatstgenoemde hoofdstad, van waar dezelve
vervolgens naar Frankrijk zullen overgebragt worden. De opdelvingen geschieden te 
Chorsabad, op omtrent 4 uren afstands van Mossul.

13 januari 1845  Découvertes archéologiques.
NINIVE. — D'après les nouvelles récentes de Constantinople, M. Botta touche a la fin 
de ses découvertes curieuses dans le palais souterrein de Ninive. Il était sur le 
point de faire déblayer la moitié de la grande façade méridionale. 
La vaste entrée de cette façade est entièrement dégagée. Six taureaux colosses aux 
têtes d'hommes et deux statues humaines d'une dimension également colossale, 
étouffant des lions clans leurs brus, en sont les principaux ornemens. 
Ces sculptures sont d'une grande beauté et elles sont si bien conservées, qu'on les 
dirait faites d'hier. Les deux taureaux du milieu, vus de Iront, forment les piliers 
de l'entrée. Leurs flancs ont probablement servi de murs pour les couloirs secrets du
palais. On a trouvé entre eux deux lions en bronze attachés au parquet et ayant sur 
le dos de gros anneaux. Un de ces lions est encore complètement conservé, l'autre est
en ruinés. Il parait que les anneaux étaient destinés à porter les bâtons où étaient 
suspendus les rideaux. Les taureaux ont des inscriptions entre les pieds, 'mais 
quelques-unes ont été enlevées par le ciseau et la surface en a été applatie de façon
qu'on n'en voit plus que les traces, ce qui paraît indiquer qu'une nouvelle dynastie 
ou un nouveau roi prenant possession du palais, a fait enlever les inscriptions deses
prédécesseurs. M. Botta désire faire transporter ces énormes animaux à Paris, mais 
les difficultés matérielles en sont immenses. Il espère cependant pouvoir les faire 
rouler jusqu'au Tigre, qui est à cinq lieues de Chérsabad, sur des rouleaux de bois, 
pour les envoyer de là a la première crue des eaux, à Bassora, d'où un vaisseau de 
guerre français pourrait les transporter à Paris. Ils formeraient une porte 
magnifique pour les alun[?] assyrien dans le Louvre. 
M. Flandin, envoyé par le gouvernement français pour dessiner ces sculptures, était 
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atteint d'une fièvre chaude, mais dans ce moment il est attendu à Constantinople.
Cette découverte de Botta est la plus importante de tontes celles qui ont été faites 
depuis longtemps dans le domaine de l'archéologie; elle jette une nouvelle lumière 
sur l'histoire et la civilisation de l'Assyrie, surtout quand on sera parvenu à 
déchiffrer les inscriptions dépassant le nombre de deux cents, et dont quelques-unes 
sont souvent d'une longueur considérable. Botta les a non-seulement copiées, mais 
encore il en a pris l'empreinte avec du papier humide. 
BADGDAD. — Le major Rawlinson, consul-général de l'Angleterre, est connu en Europe 
par ses savantes dissertations sur la géographie de la Perse antique, insérées dans 
le journal de la société géographique à Londres. Commandant d'un régiment anglais en 
Perse, il a profilé de cette circonstance pour explorer des contrées entièrement 
inconnues aux voyageurs européens. 
Il a copié la fameuse inscription gravée sur le rocher de Bisutun, dont tous les 
voyageurs parlent, mais qu'aucun d'eux n'a pu copier, car elle est gravée à cent 
cinquante pieds de hauteur sur un roc à pic. Le célèbre voyageur Schulz s'était 
spécialement proposé d'en prendre copie; mais il fut assassiné avant de parvenir 
jusque dans celte contrée. M. Rawlinson fit construire un échafaudage à la hauteur 
des lettres gravées, et c'est par ce moyen qu'il est parvenu à ses fins. 
On croyait d'abord que cette inscription venait de Sémiramis, d'autres l'attribuèrent
à Salmanassor. Un bas-relief sur lequel dix prisonniers de guerre sont à genoux 
devant un roi fui interprété comme représentant les dix tribus israélites devant leur
vainqueur; mais Rawlinson croit que l'inscription date de Darius Histaspis. Elle est 
gravée en trois colonnes, dont l'une en langue persépolitaine, l'autre en langue 
modique, la troisième en babylonien. Chaque colonne contenait cinq cents lignes, mais
il n'y a que la première qui se soit conservée; de la seconde il reste un tiers, la 
troisième est entièrement effacée. Par bonheur, c'est justement la première qui peut-
être déchiffrée depuis que Burnouf, Lassen et Rawlinson ont découvert l'alphabet 
conique de la langue persépolitaine. Dans ce document historique, Darius symbolise là
consolidation de son empire par la soumission des dix rois. Sur 1e dos de chacun de 
ces bas-reliefs on trouve le nom des rois-prisonniers et de leurs pays. Sur les bas-
reliefs trouvés à Chersabad on trouve également les noms des prisonniers gravés sur 
leurs tuniques. Il est probable que ces figures sont de véritables portraits.
Rawlinson est infatigable clans l'étude des ruines de l'antiquité. Il vient de l'aire
excursion dans le Kurdistan où, prés de Schahrisur, il a découvert un monument 
remarquable, quoi que plus moderne. C'est un temple de feu qu' Archédir Babegan, 
fondateur de la dynastie sassanidienne, a fait construire dans le but de rétablir le 
culte de Zoroastre, tombé en désuétude sous les Parthes. Ce monument portait une 
inscription colossale qui en couvrait toute la façade, mais les dalles de marbre sur 
lesquelles elle était gravée, sont presque toutes tombées en bas et il est douteux 
qu'on puisse les arranger de manière à en pouvoir déchiffrer le sens. 
Ces découvertes sans doute en amèneront d'autres non moins importantes en 
Mésopotamie, dans les provinces de Susiana et du Kurdistan. Ces pays renferment 
encore beaucoup de monumens de l'antiquité la plus reculée. Seulement il ne faut 
plusse contenter de parcourir les routes des caravanes. Il faut un séjour permanent 
pour acquérir des amis qui puissent protéger le voyageur étranger contre les 
assaillans, même au risque de chercher des années entières sans aucun résultat 
immédiat. 

25 april 1845  DÉCOUVERTE DE NINIVE.
Tout Paris ne s'occupe dans ce moment que du résultat des fouilles terminées à 
Khorsabad, il y a six mois, sur l'emplacement de l'ancienne Ninive. L'artiste lion du
jour ce n'est plus M. Félicien David, c'est maintenant M. Eugène Flandin. L'atelier 
de ce jeune archéologue ne désemplit pas d'une foule de curieux, savans, gens du 
monde, ou hommes d'Etat, qui viennent s'assurer par eux-mêmes, entre deux discours ou
deux raouts, entre la tribune et la polka, des ressources nouvelles dont cette 
découverte inattendue peut être l'origine pour la politique, la danse, l'histoire et 
l'ethnologie. Il n'y a pas trois semaines que M. Flandin est revenu de l'Asie, et 
déjà les salons de la Chaussée d'Antin, comme les couloirs du parlement et de 
l'Institut, ne s'entretiennent que de symboles bibliques, de langues cunéiformes, 
d'inscriptions persépolitaines, de monarques assyriens, et de la tour de Babel. 
L'exposition même souffre évidemment de cet intérêt d'art, tellement vif et sérieux, 
que Phidias est sur le point d'être accusé de plagiat. Il faut tout le talent de M. 
Horace Vernet et toute la portée contemporaine de la Prise de la Smahla, pouf que le 
public, en misse, au lieu de prendre le chemin du Louvre, ne se porte pas dans la rue
de la Bruyère. Le prophète Jonas n'a jamais joui d'autant de crédit, les tableaux 
fantastiques de Martinn paraîtront désormais des réalités, et si l'Ambigu reprenait 
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le Festin de Balthazar, ou la Comédie Française la Sémiramis de Voltaire, ces deux 
théâtres feraient probablement une bonne spéculation. 
Je n'ai pas assurément la prétention d'être un orientaliste; je voudrais seulement 
indiquer d'une manière succincte en quoi le résultat des fouilles, faites avec tant 
de bonheur sur l'emplacement de Ninive, est susceptible de changer les opinions 
admises dans l'histoire de l'art chez les anciens, comme aussi raconter les diverses 
circonstances d'un événement archéologique dont le caractère se rattache aux époques 
les plus confuses des annales du vieux monde. C'est l'antiquité même de Ninive qui 
m'oblige à toutes ces précautions oratoires. 
Ninive, cette rivale de Babylone, était une des plus anciennes villes de l'Asie 
occidentale. Siège du royaume d'Assyrie, dit également royaume de Ninive, placée sur 
la rive gauche du Tigre, au nord-ouest de Babylone, elle avait s'il faut en croire 
les historiens de l'antiquité, quarante cinq kilomètres de circonférence; des murs 
hauts de plus de trente mètres, des tours de soixante-dix, et six cent mille 
habitons. Babylone fut peut-être plus splendide, mais non pas aussi étendue. La Bible
nous apprend même que Jonas, lorsqu'il eut à prédire le moment de la destruction 
prochaine de cette ville, mit trois jours entiers à la parcourir dans toute sa 
longueur. On peut prendre la course du prophète pour unité de mesures.
Quant à l'histoire primitive de la cité, rien de plus perdu dans la nuit des temps et
dans le chaos des mythes. Ce que nous allons dire n'est que la fable passée, faute de
mieux, à l'état de documens ethnographiques. Fondée d'abord par Assur, vers l'an 2680
avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, il y a 4525 ans, elle fut désignée pour capitale 
plus tard par Bélus, ou Nemrod, qui est le plus ancien roi d'Assyrie dont le nom soit
connu. Il est inutile de faire observer déjà à nos lecteurs combien celle date, 
purement hypothétique, est d'un chiffre exagéré. Assur lui-même pourrait bien n'être 
qu'un symbole, puisque ce mot, encore de nos jours, veut dire en arabe taureau. Bélus
régnait en 1595, c'est-à-dire il y a 3840 ans. Ninus, fils de Bélus, qui fit mettre 
son père au rang des dieux, agrandit Ninive et lui donna son nom. A celle époque, 
l'empire de Babylone était fondée depuis 2640 ans avant Jésus-Christ, par Nemrod; il 
avait eu huit rois delà dynastie de Nemrod, il était même tombé entre les mains des 
populations nomades de l'Asie, et six chefs ou monarques pasteurs, de Mardocentès à 
Nabonud, avaient possédé cet empire déjà rival de Ninive. Quand Bélus sortit de 
Ninive et subjugua les monarques pasteurs, il fit de Babylone 1a capitale du royaume 
uni de Babylone et de Ninive, connu dans l'histoire sous le nom de premier empire 
d'Assyrie. Le siège du pouvoir n'était donc [dus à Ninive sous Ninus, et cependant la
splendeur de celle ville croissait toujours. Cela tient à ce que la contrée qui 
avoisinc Bagdad, arrosée par le Tigre et l'Euphrate, est représentée dans les saints 
livrés, avec beaucoup de raison, comme le berceau du genre humain. L'accroissement de
Ninive était alors une suite naturelle du mouvement de la civilisation du monde. Dans
cette partie, en effet, de l'Asie occidentale se formèrent successivement, dans 
l'ordre chronologique où nous les citons ici, les célèbres villes de Ninive, 
Babylone, Séleucie, Clésîphon, Bagdad, qui furent l'une après l'autre, suivant que 
Ninus, Cyrus, Alexandre-le-Grand, Chosroès ou Mahomet dominèrent dans l'ancien monde,
le centre politique des empires d'Assyrie, de Babylone, de Syrie, des Parthes et des 
Arabes. Situées en quelque sorte au milieu du vieux continent, puisque Ninive serait 
encore de nos jours à égale distance de Trébizonde et de Bassorah, elles devinrent, 
soit par mer au moyen du Tigre et de l'Euphrate, soit par terre à l'aide des 
caravanes, l'entrepôt des marchandises de la Perse, de l'Inde et de la Chine. Leur 
importance même durerait encore, sons d'autres conditions sociales, bien entendu, si 
le mou veinent du commerce, depuis Albuquerque et Vasco de Gama, n'avait pas trouvé 
une route nouvelle par le cap de Bon ne-Espérance. 
On comprend donc aisément quelle devait être la magnificence de Ninive sous Ninus, 
qui lut un grand prince, vainquit l'Egypte, et prépara la grandeur de Sémiramis elle-
même. Sémiramis, d'abord esclave, puis épouse de Ménonès, général au service de 
Ninus, et enfin femme de ce monarque, lui succéda au trône d'Assyrie; mais jalouse, 
comme tous les forts esprits, des fondations qui avaient illustré le règne de son 
mari, elle voulut fonder à son tour, et c'est alors que Babylone prit ce prodigieux 
développement qui lui valut d'être placée, dans l'antiquité, par les peuples 
enthousiastes, an rang des sept merveilles du monde. Les jardins suspendus, le [tout 
de l'Euphrate, le tunnel qui en joignait souterrainement les deux rives, des quais 
magnifiques, un lac artificiel pour la décharge des eaux surabondantes, tous ces 
travaux delà plus singulière hardiesse, exécutés dans une ville où cependant 
s'élevait déjà le temple de Bèlus (tour de Babel), et qui confondent aujourd'hui 
notre imagination et nos arts, ne pouvaient ravir les applaudissent du monde qu'aux 
dépens de Ninive. 
Mais ce qui précipita plus vite la chute de celle cité fabuleuse ce fut l'incapacité 
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ou la vie contemplative des princes de la dynastie de Bélus qui vinrent après 
Sémiramis. Nous ne pouvons dissimuler à nos lecteurs, malgré tout le charme qui se 
dissimuler à cette grande reine, depuis les relations d'Hérodote jusqua motifs de 
Rossini, que son histoire n'est pas moins ténèbreuse que celle des commencemens de 
Ninive. Il paraît qu'on a confondu sous le nom générique de Sémiramis, qui signifiait
colombe en chaldéen, les règnes élatans, mais divers, de plusieurs souveraines de 
Babylone, et que, par cette confusion même, on expliquerait l'achèvement des immenses
travaux d'art dont vie d'une seule princesse n'eût pas été capable d'embrasser 
l'exécution. D'ailleurs les ruines actuellement survivants de Babylone, telles qus 
les décrivent encore Schulz, Rich, Buckingham, et les plus récens voyageurs anglais, 
ces voûtes où se refugient les bêtes féroces, comme pour justifier les prophéties la 
Bible, cet arbre qui s'embranche dans le tronc même du arbre de Sémiramis, toutes ces
traditions, en quelque sorte échappées au ravage matériel des années, prouvent 
suffisammment, ainsi que les débris d'Artemita, dont parlait déjà Moyse de Chorène au
cinquième siècle, et qui subsistent toujours, quel point l'art monumental de l'empire
le plus ancien d'Assyrie exigerait de longues dynasties et de centenaires monarques. 
L'individualité multiple de Sémiramis n'est donc pas contestable, et on peut en 
conclure même le caractère abâtardi de ses successeurs. C'est que dans l'histoire de 
tous les temps, en effet le règne viril d'une femme est presque toujours suivi de la 
initiation efféminée des hommes. 
(La suite à demain.)

26 april 1845  DÉCOUVERTE DE NINIVE.
[Suite. — Voir le journal d'hier.)
On dirait que les femmes, en Assyrie comme en Europe, chez anciens et chez les 
modernes, lorsqu'elles saisissent les rênes du monde, impriment à la civilisation un 
essor tellement complet, initiateur, providentiel, surhumain, qu'il ne reste, après 
leur passage, que peu de chose à faire, ou que nous en sommes réduits, nous autres 
hommes, par un sentiment de honte et la conscience de noire infériorité relative, à 
ne pas oser faire moins que ce qu'elles ont fait.
C'est précisément ce qui est arrivé pour les successeurs du type mystérieux que les 
historiens saluent du nom de Colombe ou de Sémiramis. La femme, ou les femmes 
comprises dans ce mythe, réunissant dans leur personne le triple emblème de la 
beauté, du génie et de la puissance, soumirent l'Arabie, l'Egypte, une partie de 
l'Ethiopie et de la Libye; elles s'avancèrent à l'orient jusqu'à l'lndus, elles 
s'avancèrent au nord jusque sous le Caucase. A partir de Ninias, fils de Sémiramis, 
les rois d'Assyrie, au contraire, despotes, fainéans, inconnus, ont passé sans gloire
comme des ombres, bien que la vénération des peuples, qui avaient vu dans leur mère 
une fille de la déesse Dercélo, eût continué pour les princes de sa race, qu'on 
nommait même encore, en langue chaldèenne Sardanapales, ou donnés par Dieu. Ce fut 
sous le règne du dernier, mais non du plus méprisable de ces princes, il s'en faut 
beaucoup, que la colossale Ninive succomba.
Nos lecteurs n'ignorent pas combien la fiction a exploité la vie de ce monarque des 
temps bibliques; ici, tout n'est que ténèbres et conjectures. Nommé Empaemésou Tonos-
Concoleros, ce Sardanapale est resté dans l'histoire comme le symbole du pouvoir 
tombé en quenouille. C'était, suivant toute apparenre, un garçon d'esprit, mais 
parfaitement égoiste, doué comme Nèron d'une grande aptitude pour les arts, plus fait
pour sentir admirablement la beauté plastique d'une femme, et qui aimait mieux 
profiter de la puissance inouïe au sein de laquelle il se trouvait jeté par lesort, 
pour jouir le plus sensuellement possible de l'existence, que de travailler au 
bonheur des hommes. 
La fin du Sardanapale est la plus sublime des épopées. Arbacès, prince mède, et 
Bélèsis, prêtre chaldèen, avaient soulevé contre lui les Babyloniens et les Perses. 
Cette insurrection n'émut pas du tout Empacinés. Il quitta ses femmes, prit les 
armes, organisa dos troupes, comme si jamais il n'avait fait que la guerre, et gagna 
même une bataille sur les populations qui étaient venues l'assiéger dans Ninive. Ce 
siégo dura un an, particularité qui ne prouve pas moins en faveur de l'énergie du 
Sardanapale que de la force de Ninive. Quand les peuples de la Chaldée, de la Perse, 
de la Médie, de l'Arménie, de la Mésopotamie et de la Babylonie furent accumulés sous
les murailles cyclopéennes de la ville, au point que toute résistance prolongée ne 
pouvait qu'irriter le vainqueur et susciter vu massacre inutile, Empacmés comprit sa 
position; la mort le trouva aussi ferme que la vie l'avait trouvé sensuel, et si le 
panthéisme pouvait être sérieusement défendu, assurément cette catastrophe héroïque 
lui dominerait gain de cause. D'après les ordres du Sardanapale, un bûcher 
gigantesque fut construit dans Ninive; on y plaça les femmes et les trésors 
d'Empacmès, qui ne voulait laisser aux barbares ni les chefs-d'œuvre de l'art ni ceux
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de la nature; le Sardanapale s'y plaça lui-même, et quand la flamme eut dévoré dans 
cet homme la personnification la plus entière du génie de la civilisation matérielle,
les cent portes de Ninive s'ouvrirent béantes; l'Asie, soulevée par l'esprit 
religieux de la Chaldèe, y fit irruption, et la première destruction de cette ville 
fut consommée. 
Cet événement se rapporte à l'an 747, ou même à l'an 759 avant Jesus-Christ. Au 
surplus, Hérodote, Ctésias, Arrien, Diodore de Sicile, la Bible, ne sont pas d'accord
sur une date dont l'incertitude, comme on le verra bientôt, est si fâcheuse pour 
l'histoire de l'art. Si la date de 759 avant Jésus-Christ est admise, on compterait 
alors 1921 années depuis la fondation hypothétique de Ninive par Assur jusqu'à sa 
destruction première par le prêtre Bèlésis. C'est à peu près le chiffre de notre ère,
ce n'est pas trop pour le développement et la décadence d' une civilisation. Deux 
mille ans forment d'ordinaire dans les annales du monde une période sociale. Quanta 
l'époque de cette catastrophe, relativement à noire âge, on compterait 2,604 années. 
Il n'y a rien là non plus qui ne soit d'une antiquité discutable. Certains monumens 
de l'Egypte remontent même plus haut. 
Enipacmès tombé, Ninive détruite, ou du moins vaincue, l'esprit de la Chaldée domina 
dans Babylone où Bélésis fonda une dynastie entée sur le sacerdoce. Toutefois cet 
autre empire, appelé par les historiens deuxième empire d'Assyrie, fut distinct de 
celui de Ninive, qui, après la retraite d'Arbacès et des Mèdes, se releva de ses 
débris, et même conserva l'influence politique sous une nouvelle série de 
Sardanapales. Phul, qu'on désigna nème sous le nom de Ninus le jeune, 
Téglathphalazar, Salmanazar, Sennachérib, qui assiégea Jérusalem, Assar-Haddon, 
Saosduchée ou Nabuchodonosor, Sarac ou Chinaladan, tels sont les princes que nous 
offre l'histoire, incertaine et confuse; Babylone, de son côté, avait vu 
successivement Nabonassar, Nadius, Chinzir, Porus, Ilulée, Mardokempad, monter au 
trône de Bèlésis. En 688, Ninive reprit l'ascendant, et les Sardanapales réunirent 
encore dans leurs mains les deux sceptres. Mais en 625, après une époque de 
corruption et un éclat de puissance que les prophètes juifs ne cessaient de frapper 
d'anathème, l'heure de la seconde destruction de Ninive enfin sonna. Jouas, suscité 
par Dieu, parcourut les rues de cette ville en criant au peuple: «Encore quarante 
jours et Ninive sera détruite.» Quarante jours après, Nabopolassar, nouveau roi de 
Babylone et Cyaxare, roi des Mèdes, prenaient Ninive. Une deuxième ruine par le fer 
et par le feu, plus impitoyable que la première, anéantissait décidément son orgueil.
Mais toute celle chronologie n'est pas moins obscure que celle de la succession de 
Sémiramis et de Bélus. Les uns pensent que les deux séries de Sardanapales n'en 
forment en réalité qu'une seule, ce qui raccourcirait l'intervalle des temps d'autres
s'imaginent que la science a tort de ne pas confondre les rois de Ninive et de 
Babylone, ce qui rendrait la seconde destruction improbable. De 759 à 625, on ne 
compte que cent trente-quatre ans. Il paraît difficile qu'en si peu de temps la 
nouvelle Ninive eût pris tant d'essor; mais rien aussi ne fait croire que Bèlésis et 
Arbacès avaient complètement détruit la première. Bâtie d'ailleurs en briques comme 
Babylone, la reconstruction de Ninive ne dût pas ètre moins rapide que sa 
destruction. Ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est que l'instantanéité, pour 
ainsi dire, de la disparition de Ninive, en 625, en tant que cité monumentale, est vn
fait acquis à l'histoire de l'art. On ne saurait trouver d'analogie, pour celte 
étrange misère, que dans le bouleversement d'Herculanum et dans l'ensevelissement  de
Pompei.

Ninive cependant paraît avoir subsisté, quoique bien déchue, même après l'entrée de 
Cyrus à Babylone et la mort de Balthazar, et jusqu'au temps de la conquête arabe, 
dans le sepdetième siècle de noire ère; mais ce n'était pas plus la Ninive de la 
Bible et des Sardanapales, que les échoppes superposées au palais des Thermes à 
Paris, ne sont les petits appartements de l'empereur Julien. Il en fut probablement 
des ruines de Ninive comme de celles de Babylone qui ont servi à bâtir Ctésiphon et 
Sélenci, à cause de la facilité de transport qu'offraient le Tigre et l'Euphrate. 
Mais la plupart des voyageurs, archéologues et géographes modernes se sont trompés 
quand ils ont dit que la nature du sol ne permettait pas de construire des édifices 
en pierre ou en marbre, et que les palais de Ninive et de Babylone, faits de briques,
ne supportaient pas les délicatesses du bas-relief grec, romain ou persan. Le premier
fruit de exhumation à laquelle vient de présider M. Eugène Flandin, réduire cette 
opinion au néant, et c'est justement par la découverte inespérée de bas-reliefs du 
plus beau travail, exécutés sur un marbre gypseux qu'on retrouve d'ailleurs encore 
dans le pays, que la Ninive des époques les plus reculées est enfin remise en 
lumière. 
(La suite à un prochain No)
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1 mei 1845  DECOUVERTE DE NINIVE.
(Suite. — Voir le journal d'hier.)
I1 y a d'ailleurs quelque analogie entre le sort de celle ville et celui de Ninive. 
L'époque la plus florissante dû la patrie* des vases peints répond à celle du plus 
grand développement de la civilisation grecque, auquel nulle colonie ne prit une part
plus notable; c'est de même à l'instant où Sémiramis éleva si haut la puissance 
babylonienne que se rapporte, à ce qu'il semble, le développement de l'art dont M. 
Flandin a retrouvé les traces. La destruction presque totale d'Agrigente par les 
Carthaginois survint peu d'années après que cette ville eut louché le soumet de la 
perfection dans l'industrie des vases peints; à deux reprises différentes, Ninive 
expia le tort d'avoir devancé l'Asie occidentale dans le progrès des sociétés 
humaines. Les richesses et les prodigalités des Agrigentins étaient passées en 
proverbe dans les temps antiques; ou peut lire dans la Bible à quel point Ninive 
était regardée comme la prostituée îles nations. Enfin, si les vases à figures jaunes
d'Agrigente, offrant presque tous le type de la grande époque, réalisent, pour la 
peinture, l'idée corrélative à celle que font naître en statuaire les marbres du 
Parthénon, les bas-reliefs déterrés à Khorsabad par M. Flandin aident à comprendre 
l'enthousiasme de l'histoire sur les jardins suspendus de Babylone, le festin de 
Balthazar et la vie excentrique des Sardanapales.
Mais dans les nombreuses productions des diverses fabriques de vases peints de la 
Sicile et de l'Italie méridionale ou de là Grande Grèce, dans les parcelles et les 
débris qu'on rencontre sur le terrain où vécurent Thasos, Mola, Héraclée, il est 
facile. de suivre la trace de l'amollissement graduel de la beauté sévère de Phidias 
et l'envahissement progressif de la grâce plus souple et plus variée du Praxitèle. 
Tel n'est pas jusqu'à présent, pour les découvertes faites par M. Flandin, le bonheur
de l'archéologie. On ne sait encore à quoi rapporter cette perfection exhumée des 
entrailles du sol, qui paraît bien antérieure à l'art grec, dont les marbres d'Eginne
eux-mêmes ne présentent que de très-contestables redites, et à laquelle seule pourra 
donner un sens l'explication des caractères cunéiformes des inscriptions qui en 
forment le mystérieux commentaire. Il y a plus de trois cent mètres d'inscriptions, 
dont le nombre des lignes varie, mais sans être jam lis inférieur à celui de treize. 
On y trouve les noms de neuf villes conquises. Elles ont été fidèlement transcrites; 
elles donnent près de trente mille lignes d'un mètre chacune. C'est une histoire 
entière. M. Botta a copié toutes ces inscriptions, sans négliger les simples fragmens
ni celles qui étaient gravées sur le pavé des portes, avec une sagacité et une 
pénétration d'archéologue au-dessus de tout éloge, il a même eu la précaution de 
prendre leur facsimile, pour que la silhouette des caractères fat plus nette et plus 
exacte. Mais quel sera le traducteur?
II faut, au surplus, renoncer à l'espoir que cette écriture puisse offrir des 
renseignemens sur les révolutions éprouvées par l'art d'où sont sortis les monumens 
qui les illustrent depuis tant de siècles, puisque l'expression des bas-reliefs est 
seulement politique ou militaire. On ne saurait en déduire des notions certaines sur 
le développement de la statuaire dans l'Asie des Sardanapales que dans le cas où ces 
bas-reliefs appartiendraient à différentes époques et conséquemment à des écoles 
différentes. Ce n'est pas là toutefois le caractère artistique des sculptures de 
Khorsabad. Bien que le travail ne soit pas toujours de la même main, on y reconnaît 
le faire d'un maître qui dirigeait uniformément l'esprit de l'ensemble de l'oeuvre à 
l'exécution de laquelle il présidait, comme la manière de Rubens, par exemple, est 
empreinte aux tableaux qu'on sait néanmoins avoir été pour une grande partie exécutés
par ses élèves. Ces circonstances donnent plus d'unité, mais moins de variété à 
l'œuvre sculpturale des bas-reliefs de Ninive. Elle est sans commencement ni 
prolongement, sans passé ni suite. 
Pour nous faire mieux comprendre, qu'on suppose Versailles engloutie d'abord par un 
bouleversement du sol, comme Herculanum ou Pompéi, exhumée plus tard des entrailles 
de la terre et venant offrir, telle que Ninive, à la postérité curieuse, des vestiges
de l'art français. Qu'arriverait-il? Précisément le contraire de Ninive. Versailles, 
loin de circonscrire les recherches archéologiques par l'unité de ses travaux, 
ouvrirait dans sou hypogée un champ sans limites, pour ainsi dire, à l'histoire 
comparée de la statuaire, delà peinture et de l'ornementation en France depuis le 
règne de Louis XIV jusqu'au règne de Louis-Phillippe Ier: on y verrait comment la 
peinture des batailles s'est transformée de Lebrun à Vernet, de Vander Meulen à 
Bellange; comment la statuaire a parcouru des âges si divers et si remarquables entre
Coustou, Puget et la princesse Marie d'Orléans; on y verrait comment l'ornementation,
plus rapprochée du goût du seizième siècle sous les architectes de Louis XIV, s'est 
peu à peu dépravée dans les derniers temps de Louis XIV. Mais, par exemple, ce qu'on 
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n'y verrait pas, et ce qui devrait bien exciter la sollicitude royale dans notre 
époque, c'est une suite d'inscriptions monumentales dans le genre de celles que M. 
Flandin rapporte du palais de Ninive, et qui seront, quand on les aura dèchiffrées 
comme la légende inséparable du musée babylonien. Et ce que nous disons de Versailles
serait encore mieux dit de Saint-Pierre de Rome, et en général de tous les monumens 
de l'Italie, formés lentement, comme par alluvion, des travaux successifs de 
différentes écoles, de manière à présenter une certaine série de modifications 
contenues dans l'art.
On obvierait sans doute à cet inconvénient pour Ninive en rattachant à son hypogée 
les éludes du même genre sur Babylone, en risquant des fouilles à Séleucie et à 
Clésiphon, édifiées jadis sur le grand fleuve, à douze lieues au dessous de Bagdad, 
visa vis l'une de l'autre, avec les briques enlevées à Babylone, peut-être mème à 
Ninive, et où l'art des Antiochus et des Chosroès doit avoir laissé son empreinte. 
Relié aux débris persépolitains, qui datent du règne de Darius, aux colonnades de 
Balbek et de Palmire, qui sont plus modernes et toutes romaines, aux collines 
factices d'Artemita, qui remontent évidement à Sémiramis, enfin, aux ruines de 
l'architecture ionienne éparses dans l'Anatoli, cet ensemble de restaurations 
conduirait à fixer une sorte de chronologie asiatique pour l'histoire générale de 
l'art depuis les temps les plus reculés delà dynastie de Bélus jusqu'aux conquêtes 
tout à fait récentes de l'art arabe. Cette chronologie une fois fixée, peut-être 
alors saurions-nous comment naquit et d'où vient l'architecture lombarde. Mais tous 
les consuls n'ont pas la main aussi heureuse que M. Botta pour faire une découverte, 
et le gouvernement n'a pas toujours à sa disposition des archéologues de la trempe de
M. Flandin pour la mettre à profit. 
Si donc il est encore possible de faire la part de l'ancienne et de la nouvelle 
Ninive, ce ne peut être assurément que par l'étude approfondie des bas-reliefs de 
Khorsabad, et toute l'énergie du travail devra porter sur la comparaison de leur 
physionomie archéologique avec le caractère des ruines de Persepolis. La domination 
des rois de Perse en Mésopotamie et dans la Babylone est effectivement une époque 
dont la date serait décisive. Quoique les emblèmes qui décorent les murailles de 
l'hypogée de Khorsabad aient bien du rapport avec les ornemens du même genre que M. 
Flandin a constatés dans son voyage au royaume d'Iran, M. Botta, lui, n'admet pas une
similitude Complète. Les différences principalement ressortent de la manière dont les
costumes sont agencés, et il ne parait pas vraisembable que les artistes 
contemporains de l’âge quel on cherche encore à fixer se soient entendus pour 
représenter le même souverain à Persépolis et à Khorsabad sous deux styles de 
vêtenemens contraires. Nous devons faire observer cependant que Napoléon n'est pas 
uniformément représenté dans toute la terre en redingote grise et en petit chapeau. 
Le costume de Bonaparte, général en chef de l'armée d'Egypte, ne ressemble 
certainement pas à l'attirail de Napoléon, couronné du diadème de ler et roi 
d'Italie. Rien ne s'oppose à ce qu'un conquérant perse, mède ou grec, un moment 
despote absolu à Ninive, à Babylone et à Persépolis, comme Cyrus, Alexandre et ses 
lieutenans, ait eu la fantaisie qu'on le sculptât d'une façon sur les bords du Tigre,
cl autrement sur les rives du Zenderoud. L'objection de M. Botta, sous ce rapport, 
est peu sérieuse. 
Mais, indépendamment du caractère des bas-reliefs plus ancien que celui en usage dans
les sculptures de la Perse, la construction du monument de Khorsabad est d'une 
ordonnance primitive en désaccord, il faut le reconnaître, avec le style 
d'architecture d'un âge plus récent qui distingue le palais de Darius fils 
d'Hystaspe. Enfin il y a eu des colonnes du plus beau travail à Persépolis, et ies 
ruines de Babylone comme l'hypogée de Ninive, comme les débris de Ctésiphon, n'en 
présentent pas vestige. A Ctésiphon se voit bien par exemple un arc merveilleux, 
construit en briques, dont l'ouverture a cent vingt pieds de haut et soixante-dix de 
large; c'est même le plus grand arc connu en architecture; mais les prodiges 
accomplis du temps de Sémiramis ne rendent pas ce tour de force inexécutable pour les
Ictinus qui ont illustré le règne de ses successeurs, et ce serait injurieux pour 
leur mémoire que de le rapporter absolument à l'art grec, parthe ou romain. Il est 
vrai, et ceci est plus grave, que les deux colosses placés en avant de l'unique 
entrée principale qui subsiste encore a Persépolis, .ont de singulières analogies, 
dans leur pose et dans leur travail, avec les taureaux gigantesques à cinq jambes, à 
lète humaine, aux ailes d'oiseau déployées et portant la tiare, qu'on retrouve de 
même à l'entrée du monument de Khorsabad. Je ferai a cet égard une observation. Si 
jamais la postérité relire des entrailles du sol à la même époque la Vénus de Milo 
qui est au Louvre et la Vénus de Canova qui est à Munich, c'est à dire en des lieux 
séparés par la distance précisément qui se trouve de Chiraz à Mossoul, ne sera-t-elle
pas excusable de confondre l'origine des deux œuvres, également inspirées de l'art 
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grec, mais à deux mille ans d'intervalle? Tout cela prouve que la lecture seule des 
caractères cunéiformes est capable de fixer les archéologues, et comme nous l'avons 
dit, que le silence des inscriptions rendra la question d'art entièrement 
problématique. 
Au reste le public savant et curieux aura bientôt l'occasion de juger le procès par 
lui-même. Emballés par M. Flandin, chargés sur des radeaux à Khorsabad, chargés aux 
soins éclairés de M. de Weimars, notre consul a Bagdad, les débris de Ninive 
attendant à Bassorah que M. de Mackau ait expédiè un navire de l'état pour les 
conduire par le golfe Persique, le cap de Bonne-Esperance et la mer des Indes jusqu'à
Paris. Les ordres sont donnés dans les bureaux du ministère de la marine. Il n'y aura
certainement pas dans le monde civilisé de collection a la hauteur de celle que 
présenteront l'hiver prochain les salles du Musée Babylonien qu'on installe déjà dans
rez-de-chaussée du Louvre. 
Les bas-reliefs découverts, mis les nos à la suite des autres, formeront une ligne de
deux mille mètres (une demi-lieue.) Mais tous, à beaucoup près, n'ont pu résister au 
déplacement et au transport. L'envoi cependant se compose encore de cent pièces 
formant ensemble quarante-cinq sujets de sculpture qui ont paru susceptibles de 
braver un voyage au long cours. On y verra notamment les deux taureaux gigantesques 
de l'entrée principale, qui ont quinze pieds de haut sur seize de long et qui sont 
parfaitement conservés, ainsi que deux divinités colossales qui ont seize pieds de 
haut. Les idoles sont en demi-ronde bosse, et les taureaux font saillie de la moitié 
du corps; le reste est engagé. La divinité qui étouffe un lion entre ses bras était 
couchée sur le sol et brisée en trois morceaux, mais les fragmens n'avaient pas 
souffert. M. Flandin a fait ensuite un choix des bis-reliefs les mieux préservés et 
les plus intéressans sous le rapport de l'art; ils offrent encore une étendue de cent
vingt mètres. Orné de semblables richesses, notre Musée Babylonien sera bien 
autrement caractéristique pour l'histoire de la statuaire que la Glyptothèque de 
Munich, devenue si célèbre par les marbres d'Egine, dont la collection pourtant se 
réduit à deux bas-reliefs qui proviennent en apparence d'un fronton brisé et qui 
n'occupent que le fond de la salle la plus importante de l'édifice. Un lion de bronze
moins colossal que les taureaux, et les figurines extraites du pavé dé brique font 
également partie de la cargaison, qui attend un vent favorable dans les eaux de 
l'Euphrate et pour laquelle nous dirons à la France avec Ovide: 

Hoc nitor ille tui generis desiderat, hoc est 
A superis ortoe nobilitatis opus. 

André Delrieu.

6 mei 1845  DE OVERBLIJFSELEN VAN NINIVE.
Eene allerbelangrijkste nieuwstijding houdt sedert eenige dagen de gemoederen bezig. 
Ninive, de oude Aziatische stad, de trotse ha hoofdstad van het Assyrisch rijk, 
Ninive is, onder het zand begraven, op eene wondervolle wijze teruggevonden geworden.
Het is aan eenen Franschman, den heer Botta, consul te Mossoul, aan de oevers van den
Tigrus dat men die kostbare ontdekking te danken heeft. Zij dagteekent bereids van 
twee jaren, maar de teekeningen, thans door den heer Flandin le Parijs aangebragt, 
openbaren voor de eerste maal al haar gewigt. 
Het bestaan van Ninive klimt zoo hoog dat hare geschiedenis geheel den stempel draagt
van de onzekerheid der fabelachtige eeuwen en van de begoocheling der tijden van het 
oud Verbond. Ninive werd door Assur, achter kleinzoon van Noach gesticht. De 
ondeugden en de misdaden harer inwoners haalden haar de vervloeking der propheten op 
den hals, die de twee rampen voorspelden van welke de laatste haren ondergang ten 
gevolge had. De eerste is niettemin de meest bekende, wijl zij in zulk naauw verband 
staat met den dood van Sardanapalus, die na onderscheidene malen zijne vijanden te 
hebben verslagen, op zijne beurt overwonnen en gedurende twee jaren in Ninive 
geblokkeerd, zich zelf, zijne schatten en zijne vrouwen op eenen ontzaggelijken 
brandstapel vernietigde, toen de wateren van den gezwollen Tigrus, magtiger dan de 
belegeraars, zijne bolwerken omvergeworpen hadden. 
Het was 626 jaren voor Jesus Christus dat de ondergang van het Assyrisch rijk en de 
verwoesting van deszelfs hoofdstad plaats had. Die onmetelijke stad, welke tachtig 
mijlen in den omtrek had, werd sedert onder het zand bedolven en latere natuurzoekers
hadden tot heden te vergeefs haar spoor gezocht. Nubiehr echter vermoedde dat zij in 
de omstreken van Mossoul moest liggen. Het is daar dat de heer Botta, twee jaren 
geleden, een begin liet maken met opgravingen welke met den heerlijksten uitslag 
bekroond werden. Door zijne rapporten ingelicht, zond de Fransche regering eenen 
jongen schilder, de heer Flandin, naar de plaats, aan wien de last werd opgedragen, 
om onzen consul bijtestaan en die beroemde overblijfselen afteschilderen. Die twee 
mannen van vernuft hebben de banden in een geslagen en gezamenlijk hunne 
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werkzaamheden onvermoeid voortgezet, en het is dank zij hunner, dat Frankrijk eenen 
roem te meer telt, dien van aan het daglicht te hebben terug gegeven eene aloude 
stad, welke de zetel was van een magtig rijk en van eene hooge beschaving. 
Die beschaving der Assyriërs, van welke elke bladzijde hunner geschiedenis gewaagt, 
wordt ten volle door de overblijfselen van Ninive bevestigd. Een uitgestrekt paleis, 
eene oppervlakte van twee en twintig duizend ellen bestaande, heeft voornamelijk aan 
de waarnemingen en aan de studie van de heeren Botta en Flandin ten grondslag 
gestrekt. Aller kostbaarst beeldwerk ontrolt voor den aanschouwer eene volkomen 
geschiedenis van de zeden, van de kunsten, van de vermakelijkheden, van de 
ceremonien, van de gevechten dezes uitgestorven volks. 
Daar belegert men eene stad met behulp van stormrammen en muurbrekers; hier worden 
goederen door zeelieden ontscheept; verder is het eene brug welke men bouwt, in de 
met gasten gevulde feestzalen schittert de uitgezochtste pracht; de tafels, de 
zitplaatsen, de vazen, alles onderscheidt zich tevens door het fijne van den arbeid 
en door het zonderlinge van den vorm. De rijkdom der kleeding, de schoonheid der 
wapenrustingen, de pracht en de vergezochte weelde die de personaadjen omringen: 
alles duidt eene buitengewone beschaving aan, terwijl het beeldwerk zelve door de 
stoutheid van behandeling en door de volmaaktheid welke in al deszelfs deelen 
doorstraalt getuigt van weinig geëvenaarde vorderingen in de beoefening der kunsten. 
De wreedheid der strafoefeningen en de barbaarschheid der behandeling jegens 
overwonnelingen toont, dat die beschaving meer bestond in de verfijning der gewoonten
en gebruiken des dagelijken levens dan in de verzachting der zeden.
Een der opmerkelijkste trekken van die opgegraven physionomie eens verdwenen volks, 
zijn de heden ten dage nog bestaande gebruiken bij de moderne volken die van hetzelve
afstammen; zoodanig zijn onder anderen: de paarden die de overwonnen stammen van 
Fransch Afrika ten teeken van onderwerping aan onze generaals zenden; dusdanig is de 
parasol, het kenmerk van het oppergezag. 
Zóó is thans die oude en onmetelijke stad, waar bijna drie duizend jaren geleden een 
verlicht, scherpzinnig volk woonde, van hetwelk niets dan de uaan is overgebleven. 
Frankrijk heeft reden om zich te verhoovaardigen op de door twee zijner zonen gedane 
ontdekking. Wij zijn hun dank schuldig voorden nieuwen luister die zij bij Frankrijks
naam voegen en voor de onschatbare dienst welke zij aan de kennis der geschiedenis 
bewezen hebben. 
(Naar het Fransch.)

23 februari 1846  TWEE BEELDWERKEN VAN NINIVÉ.
Onder andere merkwaardigheden, welke de Heer Botta, Fransch consul te Mosul, uit de 
bouwvallen van het oude Ninivé opgedolven heeft, behooren ook twee borstbeelden, 
welke hij aan Sir Stratford Canning gezonden heeft. Deze laatste heeft ze aan Sir 
Robert en deze weder aan het Britsch Museum ten geschenke gegeven. Het Athenaeum 
merkt omtrent dezelve hel volgende aan: In de teekening en wijze van behandeling van 
deze voortbrengselen van beeldhouwkunst vindt men veel dat aan de Egyptische manier 
doet denken. Ook de uitdrukking der gelaatstrekken behoort aan een menschenras, dat 
aan het Egyptische verwant is. De schikking van het haar is even als die, welke men 
bij de Persische beeldhouwwerken van Persepolis ontwaart, en de ooren zijn met 
groote, massieve ringen, in den vorm van een T, versierd. Op eene eigenaardige wijze 
is het onderste gedeelte van het gelaat behandeld, en om de lippen speelt die 
rustige, bijna vreemde lach, welke men in den ouden stijl der Grieksche plastiek, 
bijv. in den Eginetischen, opmerkt. Het haar was blaauw en rood geschilderd.

15 juni 1846  — Het Britsch museum te Londen is, op Paaschmaandag 
van dit jaar door 29,896 personen bezocht; het aantal der bezoekers op denzelfden 
dag, ten vorigen jare beliep slechts 15,316. Het grootst aantal van personen, die tot
nu toe op éénen dag dit museum bezocht hebben, bedroeg 35,233. 
— Sedert de beer Botta in Ninive zoo gelukkig geslaagd is met het vinden van 
oudheden, heeft men ook van de zijde van Engeland het Britsch museum met Assyrische 
gedenkstukken willen verrijken. Reeds in het vorige jaar is de heer Lyard naar Mossul
vertrokken, met het oogmerk, om verdere uitgravingen te ondernemen. Destijds echter 
vaardigde de Turksche regering een verbod uit tegen het verder uitgraven en vervoeren
van oudheden. Men liet zich hierdoor evenwel niet afschrikken, en de heier Lyard 
zette zijne nasporingen ijverig voort en was eindelijk zoo gelukkig, van in Nimrod, 
nabij Mossul, een' heuvel te ontdekken, die grootendeels uit overblijfsels van 
Assyrische gebouwen bestaat. Ook hier, gelijk te Chorsabad, schijnt het vuur die 
gebouwen vernield te hebben. Veel is geheel verbrand, maar een groot gedeelte echter 
mok nog goed bewaard; vooral merkt men hieronder een paar leeuwen met menschenhoofden
op; zij zijn 12 voeten hoog en hebben aan den ingang van een tempel gestaan. Men vond
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nog verschillende andere dierbeelden, en menschelijke figuren met vleugels. Ook heeft
men de fundamenten en gedeeltelijk de muren van een paleis opgedoken; het bevatte 
eene menigte vertrekken, waarvan de wanden, gelijk die in het paleis van Chorsabad 
met marmeren platen belegd en geheel met beeldhouwwerk en opschriften in 
Babylomischen spijkerschrift bedekt zijn.

31 juli 1846  De overblijfselen van het oude Nineve, welke de heer Botta, 
ruim een jaar geleden, bij Mossul uitgegraven heeft, zijn in het laatst van Mei te 
Bussora in een Fransch oorlogsschip geladen. Men mag alzoo hopen, deze belangrijke 
oud-Assyrisohe gedenkteekenen weldra in Parijs te zullen zien. Het zijn ruim 100 
groote blokken.

2 oktober 1846  - Nabij Khorsabad (Assyrie), waar de Fransche consul 
Botta voor eenigen tijd zoveel belangrijke oudheden ontdekte, en wel te Numroud is nu
de heer Layard sedert een jaar bezig met opgravingen; hij heeft onlangs een 
prachtigen tempel ontdekt. Beider nasporingen zullen eenig licht verspreiden over een
donker tijdvak en over eenige plaatsen der Hebreeuwsche profeten, en welligt ook voor
de historie van 't Joodsche volk eenige bijdragen leveren.

24 september 1846  — Découvertes archéologiques. 
— On écrit de Constantinople, le 2 septembre: Les découvertes archéologiques de M. 
Botta dans les environs de Mossoul sont certainement les plus importantes dont le 
monde savant ait eu à se glorifier depuis longtemps. 
Ces découvertes ont frayé la route à d'autres plus récentes; les unes et les autres 
ne seront pas sans profit pour l'histoire de la religion et pour la science; elles 
serviront à jeter quelque lumière sur une dés époques les plus obscures de 
l'histoire, à mieux éclaircir quelques passages dès prophètes, et il se peut même 
qu'elles nous fournissent quelques nouveaux matériaux relatifs à l'histoire du peuple
de Dieu. C'est M. Layard qui a succédé à M. Botta dans les recherches archéologiques 
en Assyrie. Le terrain d'exploration de M. Botta était à Khorsabad; celui de M. 
Layard est dans un lieu voisin appelé Nimroud. Il y a bientôt un an que M. Layard a 
commencé ses fouilles: sous un tertre qu'il fait creuser dans ce moment-ci, il a 
découvert un temple magnifique qui, comme celui de Khorsabad, paraît avoir été la 
proie des flammes. 
A la date des dernières nouvelles il était déjà parvenu à découvrir quinze chambres 
et à en tirer deux cent cinquante bas-reliefs. Pour se rendre compte de la position 
topographique de ces mines on n'a qu'à consulter Xénophon. Cet auteur dit qu'après 
avoir franchi le Zab, les Grecs de l'expédition ont trouvé, à peu de distance des 
bords de ce fleuve, des ruines d'une ville sur les bords du Tigre. Dans cette ville, 
appelée Larissa, autrefois habitée par les Mèdes, il y avait une grande pyramide. 
Cette description répond parfaitement à la position des ruines de Nimroud; le style 
pyramidal, quoique aujourd'hui enseveli sous terre, se laisse découvrir partout. 
M. Rawlinson, consul britannique à Bagdad, et d'autres autorités très compétentes en 
la matière, regardent Nimroud comme l'ancienne Ninive, capitale du premier empire 
assyrien qui a fini avec Sardanapale. 
Un bas-relief découvert récemment offre l'histoire complète de l'art militaire chez 
les Assyriens, et prouve qu'ils se sont servis de machines de guerre dont l'invention
a été attribuée aux Grecs et aux Romains, comme le bélier, la tour a roues, la 
catapulte et autres, Le bas-relief en question occupe la muraille d une salle longue 
de 150 mètres et large de 30, et fait partie de tableaux de batailles, de sièges, des
chasses aux bons.

16 oktober 1846  De oudheidkundige onderzoekingen van den heer BOTTA
in den omtrek van Mossoul, zijn zeker de gewigtigste, waarop de geleerde wereld zich 
sedert lang kan beroemen. De Fransche regering heeft dan ook 750,000 fr. toegestaan 
ter overbrenging dezer aloude overblijfselen in het museum Frankrijk. 
Die ontdekkingen hebben den weg gebaand tot nieuwere.
Geen van beide zullen nutteloos zijn voor de geschiedenis van de godsdienst en de 
wetenschap; zij zullen dienen, om eenig licht te verspreiden over eene der duisterste
tijdvakken der geschiedenis, ter opheldering van eenige zinsneden bij de profeten, en
misschien leveren zij ons nog eenige nieuwe bouwstoffen voor de geschiedenis der 
Israëlieten op. De heer LAYARD is den heer BOTTA opgevolgd, en is nu niet te 
Khorsabad, maar in de nabuurschap, te Nimroud bezig. Het is naauwelijks een jaar 
geleden, dat hij zijne opgravingen heeft begonnen, en reeds heeft hij een' prachtigen
tempel die, even als die te Khorsabad, eene prooi der vlammen schijnt geweest te 
zijn. Later heeft hij gevonden vijftien vertrekken, en daaruit 250 steenen met half 
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verheven beeldwerk, genomen. Voor de kennis der plaats behoeft men XENOPHON te 
randplagen. Deze zegt, dat de Grieken aan de boorden van den Tiger de bouwvallen van 
Larissa, eene stad der Meden, hebben gevonden, waar eene groote piramide was. Deze 
beschrijving past volkomen op voornoemde bouwvallen; de afmetingen, door XENOPHON 
gegeven, beantwoordden aan die der bouwvallen, en de afstand van de rivier de Zab, 
waarvan hij spreekt, is ook nagenoeg dezelfde; alleen de Tiger, die voorheen langs de
muren der stad liep, heeft zijne oude bedding verlaten, zijnde thans op anderhalf 
mijl afstand van de bouwvallen. 
De heer RAWLINSON, Engelsch consul te Bagdad, en andere bevoegde beoordeelaars houden
Nimroud voor het oude Ninivé, hoofdstad van het rijk van Assyrië, dat onder 
Saradanapalus een einde nam. Veel pleit er voor dit gevoelen. De overleveringen 
hebben in het Oosten vooral voor de lig ging der plaatsen groot gewigt, en deze 
beschouwen eenstemmig Nimroud als de eerste stad van Assyrië, terwijl de bouwvallen, 
die tegenover Mossoul liggen en die men Ninive noemt, tot eene vroegere stad schijnen
behoord te hebben, en ten aanzien van de overblijfselen niet met die van Nimroud te 
vergelijken zijn. 
De majoor RAWLINSON houdt zich thans bezig met de ontcijfering der ontdekte 
opschriften, alle in wigvormige karakters. 
Een onlangs ontdekt halfverheven beeldwerk levert eene volledige geschiedenis van de 
oorlogskunst bij de Assyriërs en bewijst, dat al de oorlogstoestel en de stormtuigen 
van de Grieken en Romeinen reeds bij hen in gebruik waren. Het stuk beslaat den muur 
eener zaal van 150 lang en 30 breed en maakt een gedeelte uit van afbeeldingen van 
veldslagen, belegeringen en leeuwenjagten.
Het grootste deel dier kostbare overblijfsels is nog zeer gaaf en kunstig bewerkt. De
groote zaal heeft vele uitgangen alle door gevleugelde leeuwen of stieren gevormd, in
kamers uitloopende, die weder in andere kamers uitkomen. De kamers zijn met groote 
platen bekleed, die met opschriften bedekt zijn. Men weet, dat de majoor RAWLINSON er
reeds in geslaagd is, om de opschriften in drie talen van het DARIUS te Persopolis, 
dat de namen bevat van al de aan Perzië schatpligtige landen, te ontcijferen.

11 december 1846  — Wij gaven in een onzer vroegere nommers 
eenig berigt wegens de oudheidkundige ontdekkingen door de heeren Botta en Layard, te
Khorsabad en te Nimroud gedaan, ten gevolge waarvan eene menigte monumenten van het 
oude Ninive zijn opgegraven, die gedeeltelijk reeds naar Frankrijk zijn overgebragt. 
Het zijn meerendeels zware blokken zacht albast, waarop beeldwerk en opschriften in 
zoogenaamd spijkerschrift. De Koning der Franschen heeft in de benedenste verdieping 
der Louvre, naar den kant der Seine, twee groote zalen aangewezen, om deze 
basreliefs te plaatsen. Dit zal evenwel nog niet zoo spoedig geschieden, daar die 
zalen vooraf behoorlijk moeten ingerigt worden. Gedurende de laatste zitting der 
kamers is, bij eene bijzondere wet, eene som van 300,000 franken toegestaan, voor de 
uitgaven van het groote werk, waarin de heer Botta zijne ontdekkingen zal bekend 
maken; noch vóór het einde des jaars zullen de eerste afleveringen het licht zien. 
Het werk zelf zal beslaan uit een' historischen en beschrijvende tekst door Botta; 
uit 180 platen met afbeeldingen der basreliefs, volgens de teekeningen van Flandin, 
en uit 225 platen met inscriptien naar de afschriften van Botta; het geheel zal een 
der belangrijkste werken uitmaken welke over oudheidkunde bestaan. Honderd 
exemplaren, elk voor den prijs van 1000 franken, zijn voor den handel, de overige tot
het doen van geschenken aan letterkundige inrigtingen bestemd. 
Wij deelden toen ook mede, dat de majoor Rawlinson er in geslaagd was, de opschriften
op het monument van Darius Hystaspis, die in eene verloren gegane taal en schrift 
gebeiteld zijn, te lezen, en te verstaan. Deze gewigtige ontdekking in het gebied der
wetenschap wordt, wegens de scherpzinnigheid en de methode der groote vernuften die 
daartoe bijgedragen hebben, bijna gelijkgesteld met de berekening der dertiende 
planeet door den beroemden sterrekundige Leverrier. De weg tot deze, voor de 
wetenschap onschatbare ontdekking, werd door den arbeid van Grotefend, Burnouf en 
Lassen gebaand, die het eerst beproefd hebben het oud Perzische spijkerschrift te 
ontcijferen; en dien weg met ijver vervolgende, heeft thans Rawlinson het doel 
bereikt. 
Aan den grooten weg van Kirmanschah naar Hamadan verheft zich eene bijna loodregte 
rots, ter hoogte van ongeveer 1000 voeten. Darius liet, ten naasten bij 160 voet uit 
den grond, een gedeelte der rots vlak houwen, en zich zelven daarop in een kolossaal 
basrelief afbeelden; achter hem staan twee dienaars; voor hem ligt op den rug 
uitgestrekt de Magus, die zich van den troon had meester gemaakt (Pseudo-Smerdis); 
achter dezen ziet men negen Koningen, ontwapend en met een koord om den hals; boven 
elk slaat eene inscriptie in spijkerschrift en onder en naast ieder beeld volgt een 
opschrift in drie talen, elke in verschillende soort van spijkerschrift. De groote 
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inscriptie in het Perzisch beslaat 450 regels; Darius geeft daarin zijne 
levensbeschrijving, zijne geslachttafel, het aantal en de namen der gewesten zijns 
Rijks en de geschiedenis der tien overwonnen Koningen of liever overweldigers, want 
hij behandelt ze als zoodanig. Het opschrift boven des Konings hoofd luidt aldus: 
«Ik, Darius, de groote Koning, Koning der Koningen, Koning van Perzië, Koning der 
landen, zoon van Vistaspa. kleinzoon van Arsames, enz.» Onder den Magus staat: «Deze 
is Gomates, de Magus, die gelogen heeft, zeggende: «ik ben Bartius, Cyrus zoon, ik 
ben de Koning.» Soortgelijke inscriptien staan onder elk der overige Koningen, alleen
die van Medië heeft ze op zijn gewaad. Betreffende de groote inscriptie kan men 
zeggen, dat zij eene hoogst merkwaardige bijdrage levert tot de geschiedenis van het 
Oosten en als een toetssteen kan dienen ter beoordeeling der Grieksche 
geschiedschrijvers, die over de geschiedenis van Perzië handelen, en vooral de waarde
van het door Herodotus geboekte te doen uitkomen. 
Zij was door vele reizigers gezien; Schulz was met het oogmerk om er een afschrift 
van te maken daarhenen gereisd; de eerste echter wien dit volkomen gelukte, was de 
majoor Rawlinson, tegenwoordig Engelsch consul te Bagdad, vroeger bevelvoerder over 
een Perzisch regement, en die zich reeds sedert 1835 met de ontcijfering van het 
spijkerschrift bezig houdt. Ten jare 1837 lag hij met zijn regement in de nabijheid 
van Bisitun, en maakte van die gelegenheid gebruik een stellaadje voor die 
inschriften te doen opslaan en ze af te schrijven. Van toen af heeft hij al den tijd,
die hem van zijne reizen en ambtsbezigheden overbleef, besteed, om dezelven te 
verklaren en eindelijk het schitterend resultaat daarvan in het Journal van het 
Aziatisch genootschap aan de geleerde wereld medegedeeld. Het beslaat uit den tekst 
der inscriptien, hare beschrijving met eene vertaling, en de twee eerste hoofdstukken
eener verhandeling, waarvan het slot weldra zal volgen.

15 december 1846  — Aan den grooten weg van Kirmanschach naar Ramadan, in Persie, 
steekt eene rots als een bijna loodregte muur van 1000 voet uit. Op dit vlak, op eene
hoogte van omtrent 150 voeten, liet de Persische koning Darius een gedeelte der rots 
glad houwen on zich-zelven in een kolossaal verheven beeldwerk voorstellen, achter 
hem staan twee dienaars; vóór hem ligt op den rug de Magier, die zich van den troon 
meester gemaakt had, en achter dezen ziet men negen Koningen, ontwapend en met een' 
strop om den hals. Boven ieder staat een opschrift in het zoogenaamde Keilschrift, en
onder en naast het beeld volgt een opschrift in drie talen, elk in verschillend 
Keilschrift geschreven. Het in het Persisch opgestelde opschrift heeft 450 regels, en
Darius verhaalt daarin zijn leven, geeft zijn geslachtsregister op, het getal en de 
namen der provinciën van zijn rijk en de geschiedenis der tien overwonnen Koningen, 
of liever der overweldigers, want hij behandelt ze als zoodanig. Dit opschrift geeft 
eene hoogst merkwaardige bijdrage uit de geschiedenis van het Oosten. Het was door 
vele reizigers gezien; maar de eerste, wien het gelukte, het te ontcijferen, was de 
overste Rawlinson, thans consul-generaal van Engeland te Bagdad, die vroeger ecu 
Persisch regiment aanvoerde, en zich reeds in 1835 met de ontcijfering van het 
Keilschrift bezighield. In 1837 hield hij zich met zijn regiment in de nabijheid op, 
en gebruikte deze gelegenheid, om eene stellaadje aan deze opschriften te doen 
opslaan en ze af te schrijven. Sedert heeft hij al den tijd, dien zijne reizen en 
posten hem lieten tot de verklaring gebruikt, en eindelijk het schoone resultaat in 
het Tijdschrift van het Britsch Aziatisch Genootschap medegedeeld. 

22 december 1846  RAWLINSON'S ontcijfering van de groote inscriptie van DARIUS.
Londen, 26 oct.  De Aziatische Maatschappij heeft zoo even, in de tiende aflevering 
van haar tijdschrift, een werk openbaar gemaakt, hetwelk de opmerkzaamheid der 
geleerden in hooge mate tot zich trekken zal èn door deszelfs onderwerp en de 
historische bekendmakingen, welke het bevat, benevens door de nog veel gewigtigeren, 
welke hij laat hopen op de belangstelling van ieder beschaafd man aanspraak maken 
kan, namelijk, RAWLINSON'S ontcijfering van het groote opschrift of inscriptie, welke
DARIUS HISTASPIS, vóór zijnen togt tegen de Scythen in de rotsen van Bisitun liet 
inschrijven of inteekenen. De geheele geschiedenis der ontdekking van het Persische 
Beitelschrift (Keilschrift) is een zoo verbazend voorbeeld van wat scherpzinnigheid, 
vereenigd met eene strenge methode, vermag, dat ik eenige woorden daarover in het 
midden moet brengen, om duidelijk te maken, hoe men de zekerheid hebben kon, een 
schrift en eene taal te verstaan, welke sedert den tijd van ALEXANDER den Groote, 
geheel in vergetelheid geraakt was. Toen men, voor anderhalve eeuwe, reizen met een 
geleerd doel in het Oosten begon te doen, vond men, in de provincien van het oude 
Perzische rijk, op vele plaatsen opschriften of inscriptiën, welke zamengesteld 
schenen uit grootere en kleinere beitel-stukken of pijlen-punten en aan welk men den 
naam van Beitelschrift (Keilschrift) gaf. Het schrift had met geene bekende 
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schrijfwijze de geringste overeenkomst en was schijnbaar een onoplosbaar raadsel, tot
dat GROTEFEND in 1802 op het denkbeeld kwam, dat die inscriptiën welligt de 
grafschriften der Perzische koningen waren, en met eene scherpzinnige wijze van 
oplossing, welke men in HEEREN'S "Ideeën" uitvoerig beschreven vindt, daaruit de 
namen CYPRUS, HISTASPIS, DARIUS en XERXES las. Verder kon hij het niet brengen, 
dewijl hem de taal onbekend was; maar hij had een zeker getal letters uitnemend 
bepaald. De zaak bleef nu dertig jaren, ongevorderd, rusten, tot dat er van eene 
andere zijde licht kwam. De beoefening van het Sanskritisch had intusschen veld 
gewonnen en E BURNOUF  te Parijs kwam op de gelukkige gedachte zich, ter ontcijfering
der boeken van ZOROASTER, van het Sanskritisch te bedienen, wat de naauwe 
verwantschap van Sanskritisch met het Oud-perzisch mogelijk maakte. Deze groote 
ontdekking is in zijnen Commentaire pour le Yacna, welke in 1833 te Parijs uitkwam, 
bekend gemaakt. Thans lag het denkbeeld voor de hand, deze nieuw aangewonnen kennis 
der Oud Perzische taal op de bovengemelde inscriptiën toe te passen, welke, volgens 
GROTEFENDs ontdekking, uit denzelfden tijd moesten dagteekenen. - BURNOUF te Parijs 
en zijn vriend LASSEN te Bonn namen beiden te gelijker tijd er de proef van, gaven 
gelijktijdig in 1836 de eerste volledige vertaling en van eenige inscriptiën uit, en 
waren daarbij tot verrassend gelijke resultaten gekomen. De dynastie van CYRUS had 
zich alle moeite gegeven, om het aandenken aan hare bedrijven op eene onuitwischbare,
onvergankelijke wijze te bewaren, ze op hare paleizen en graven en hooge, 
ontoegankelijke rotswanden in te schrijven; maar het noodlot scheen met hare 
voorzorgen te spotten; de monumenten trotseerden den tand des tijds en den 
barbaarschen euvelmoed van latere geslachten, - edoch de taal, in welke zij hare 
bedrijven opgeteekend had, was vergeten geraakt, tot dat zij, na twee duizend jaren 
door de schier magische kracht van nieuwe methoden en wetenschap uit die vergetelheid
opgewekt werd. Dit ware onmogelijk geweest zonder den reuzen-arbeid van GRIMM en 
BOPP, die de taal vergelijking uit den poel der oude conjectuur-etymologie reddeden 
en de onvergankelijke wetten van den taalbouw en de spraakverwisselingen 
voortzetteden; en niettemin is er van de zijde van BURNOUF en LASSES eene groote 
scherpzinnigheid en een hooge gewisheid van kennis gevorderd geworden, waarvan het 
onmogelijk is, den lezer een juist begrip te geven, zonder zijwegen in te slaan,welke
ons, ontijdig, van den grooten weg zouden afleiden.
Ik weet het met niet beter te vergelijken dan met de scherpzinnigheid en de 
geweisheid der methoden, met welke het LEVERNIER gelukt, eene planeet te berekenen, 
die niemand gezien had. Sedert zijn er nieuwe inscriptiën bekend gemaakt geworden; 
andere geleerden hebben de resultaten aan eene gestrenge kritiek onderworpen; het 
alphabeth is, in eenige letters, eenigszins gewijzigd, maar de ontdekking is waar en 
onbetwistbaar bevonden. LASSEN heeft, in het vorige jaar, alle toen bekende 
inscriptiën des geslachts van CYRUS in zijn Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 
uitgegeven en verklaard, en er ontbrak slechts een monument, welks aanwezen reeds 
sedert lang bekend, maar hetwelk tot dusverre ontoegankelijk gebleven was, namelijk, 
de groote inscriptie van DARIUS te Bisitun.
Aan den grooten weg, dan, van Kirmanschah naar Hama staat eene rots op eenen schier 
loodregten muur van ongeveer 100 [of 1000?] voeten hoogte boven het oppervlakte der 
aarde. Op deze vlakte en ter hoogte van omtrent 150 voeten, liet DARIUS een gedeelte 
der rots effen houwen en zich in een kolossaal bas-relief uitbeelden: achter hem 
staan twee dienaren; voor hem ligt, op den rug, de MAGUS (wijze) (MAGIER) die den 
troon overweldigd had; achter dezen aanschouwt men negen koningen, ontwapend en met 
een' koord om den hals; boven ieder' bevindt zich eene inscriptie in beitelschrift en
onder en nevens het beeld ziet men eene inscriptie in drie talen, iedere in een 
verschillend beitelschrift geschreven.
De in het Perzisch geschrevene groote inscriptie bestaat uit 450 regels, en DARIUS 
verhaalt daarin zijn leven, geeft zijne geslachts-lijst op benevens het getal en de 
namen der provincien van zijn rijk en de geschiedenis der tien overwonnen koningen, 
of liever overweldigers, - want hij behandelt ze allen als zoodanigen. De inscriptie 
boven des konings hoofd is deze: "Ik, DARIUS, de groote koning, koning der koningen, 
koning van Perzië, koning der landen, zoon van VISTASPA, kleinzoon van ARSAMES de 
Achemeniden." Onder den MAGUS staat het volgende: "Deze is GOMATES, de MAGUS, die 
gelogen heeft en gezegd: ik ben BARTIUS, CYRUS zoon, ik ben de koning." Onder ieder' 
der overige koningen prijkt eene gelijke inscriptie en die van Medie heeft of draagt 
ze gebeiteld op zijn kleed. Ik kan mij hier natuurlijk niet afgeven met mededeeling 
van den inhoud der groote inscriptie; zij vormt eene hoogst merkwaardige bijdrage tot
de geschiedenis van het oosten en zal tot toetssteen dienen ter beoordeling der 
Grieksche geschiedschrijvers, die van de Perzische geschiedenis spreken en 
inzonderheid HERODOTUS grootelijks eeren. De inscriptie werd door vele reizigers 
gezien en het was een der hoofdredenen voor de reis van SCHULZ, haar af te schrijven,
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maar de eerste, wien dit gelukte, was de overste RAWLINSON, tegenwoordig Engelsch 
consul te Bagdad, die vroeger een Perzisch regiment kommandeerde en zich reeds in 
1835, en alzoo ter zelfder tijd als BURNOUF en LASSEN, met de ontcijfering dier 
inscriptie onledig hield. In het jaar 1837 was hij met zijn regiment in de nabijheid 
van Bisitun gelegerd en maakte zich deze ongewone gelegenheid ten nutte, om zich een'
steiger bij de bewuste rots te doen opslaan en de inscriptiën af te schrijven. Sedert
heeft hij al den tijd, dien togten en ambtsbezigheden hem overlieten, aan dezelver 
verklaring besteed en eindelijk het schoone resultaat zijns strevens in het 
tijdschrift der Aziatische Maatschappij alhier aan de wereld bekend gemaakt. Het 
bestaat uit den tekst der inscriptiën, dezelver omschrijving met en door eene 
volledige vertaling en de twee eerste hoofdstukken eener verhandeling, waarvan het 
overige gedeelte eerlang in het licht verschijnen zal.
Zoo is het dan aan de hedendaagsche philologie gelukt, het schrift en de taal van 
Oud-Perzië weder in het leven te roepen en het doel der koningen uit het geslacht der
Achemeniden, het eeuwig in aandenken blijven hunner bedrijven, voor de 
nakomelingschap te verwezenlijken. Dit is intusschen nog slechts het begin eener nog 
veel merkwaardiger opdelving van geschiedkundige gedenkteekenen. Het Beitelschrift 
is, namelijk, niet in Perzië uitgevonden, maar in Babijlon, waar, op gebakken 
steenen, op cijlinders en steenen monumenten van allen vorm, talrijke inscriptiën in 
een nog oneindig meer zamengesteld Beitelschrift aanwezig zijn; van daar ging dit 
schrift naar Assyrie over, waar wij het aanschouwen, maar hier in wat eenvoudiger 
vorm, op de schier onafzienbare inscriptiën, met welke SEMIRAMIS de rotsen van WAN en
andere Assyrische koningen de muren hunner paleizen van Ninive en Nimrod bedekt 
hebben; van daar verhuisde hetzelfde naar Medië alwaar het al weder meer 
vereenvoudigd en op de leest eener nieuwe taal geschoeid werd, tot dat het, 
eindelijk, door de Perzen andermaal vereenvoudigd en op hunne taal in eenen zuiveren 
alphabetischen vorm toegepast werd.
Hier liggen alzoo de tallooze gedenkteekenen der aloude Midden Aziatische rijken voor
ons open; doch de ontdekking van het Perzische beitelschrift kan ons niet 
onmiddellijk tot de lezing dezer schriften brengen; want de verschillende soorten van
beitelschrift zijn in groote mate van elkander onderscheiden en afwijkende, ofschoon 
de gemeenschap van het grondbestanddeel aan dezelve eene schijnbare overeenkomst 
geeft. Maar de ijdelheid der Perzische koningen heeft er voor gezorgd ons een punt 
van overgang daar te stellen, door de gewigtigste hunner inscriptiën in drie talen en
schriften, Perzisch, Medisch en Assyrisch, in de rotsen te doen inschrijven,en het 
groot aantal namen, welke zij bevatten, geeft ons een middel aan de hand, om de 
alphabeth's te verkrijgen door vergelijking met het thans bekende Perzische. Een 
Deen, de heer WESTERGAARD, heeft het met het Medisch beproefd. RAWLINSON, BOTTA en 
andere geleerden arbeiden aan het Assyrisch, hetwelk, onder allen, de meeste 
ophelderingen belooft, dewijl de massa inscriptiën, welke wij in deze taal bezitten, 
zeer groot is en dagelijks grooter wordt. SCHULZ heeft er vijftig te Wan en in de 
omstreken ontdekt, BOTTA meer dan tweehonderd te Khorsabad en LAGARD even zoo velen 
te Nimrod.
Maar nog zijn wij verre van het doel af; de moeijelijkheden, welke het alphabeth 
aankleven, zijn talloos, maar heeft men deze overwonnen, dan vangt nog eerst de 
grootere, die ter taal aan. Doch, naar hetgeen in het Perzisch geschied en verkregen 
is, mag men aan den ingang eener reeks van ontdekkingen, welke welligt nader voeren 
tot den oorsprong der beschaving, dan al de tot dus verre verkregen uit de 
geschiedenis geputte resultaten.

26 februari 1847  — Ou écrit de Mossoul, le 16 décembre, 
à le Gazette d'Augsbourg: _ «Layard poursuit avec activité les fouilles qu'il a 
commencées à l'exemple de M. Botta, à Nemrod, lieu situé à huit heures de chemin 
d'ici à l'embouchure du Grand-Zab dans le Tigre. Il vient de découvrir dans un grand 
tertre deux palais construits comme ceux de Khorsabad, en briques non cuites, et 
couvertes au dedans et au dehors de plaques de marbre sur lesquelles se trouvent des 
inscriptions et des figures. Ce qui frappe d'abord dans cette nouvelle découverte, 
c'est que l'un des deux palais est exactement semblable à celui de Khorsabad; que les
costumes des personnages représentés sur les murailles sont pareils, et que le palais
lui-même a été également saccage et brûlé comme celui de Khorsabad, tandis que 
l'autre appartient évidemment à une époque différente et même antérieure: ce qui le 
prouve, c'est que plusieurs plaques du second ont été employées à la construction du 
premier. On a retourné le côté uni couvert de figures contre la muraille, et l'on a 
disposé le côté raboteux pour recevoir d'autres figures dans le style général de 
l'édifice. Le palais plus ancien paraît en outre n'avoir pas subi le sort de l'autre,
car on n'y voit pas de traces du feu. On trouve dans ces décombres un grand nombre 
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d'armes, de vases et d'objets en ivoire. On a trouvé en outre un obélisque en basalte
haut de six pieds, parfaitement conservé et couvert de vingt bas-reliefs représentant
des batailles, des sièges, des éléphants, des rhinocéros, des chameaux de la 
Bactriane et des singes. Cette dernière circonstance fait involontairement penser à 
l'expédition de Sémiramis dans l'Inde.»

7 mei 1847  - De oude gedenkstukken van Chorsabad,
door den heer Botta naar Parys gezonden, zijn thans aldaar in drie zalen der 
benedenste verdieping van het Louvre, ofschoon nog niet geheel geordend, echter 
bezigtbaar gesteld. Zij bestaan uit twee kolossale stieren met menschenhoofden, die 
de ingangen van het Assyrische paleis uitmaakten; uit twee reusachtigen beelden, 
welke leeuwen tusschen hunne armen verworgen, en uit ongeveer 30 basreliefs, 
meerendeels van aanzienlijke grootte. De steen waaruit zij vervaardigd zijn, is eene 
soort van albast, zoo week, dat men met de nagels er indrukken in kan maken; zelfs 
zijn aan eenige der beeldwerken, die aan de buitenzijde van het geplaatst waren, 
diepe sporen van het regenwater te bespeuren. Desniettegenstaande zijn deze 
kunstgewrochten op eene onbegrijpelijke wijs bewaard gebleven, en het beeldhouwwerk 
op de meesten nog zoo scherp, als of zij zoo even vervaardigd waren. De stijl is 
grootsch, de bewerking draagt de kenmerken van hooge eenvoudigheid en kindschheid der
kunst, is der kunst, is echter gedeeltelijk zeer fraai, en toont duidelijk, dat de 
Egyptische kunst er geen' invloed op heeft gehad; het is veeleer een eigenaardige uit
Mesopotamië oorspronkelijke kunst, waarvan de Perzische monumenten slechts eene 
navolging zijn. De paarden, die op verschillende basreliefs voorkomen, zijn 
buitengewoon fraai, ook een steenbok door een' slaaf op de armen gedragen; maar het 
voortreffelijkst zijn de beide groote stieren. De basreliefs stellen voor: optogten 
met geschenken, de belegering eener haven, die eener vesting, gevleugelde 
fabelachtige figuren met menschen- of gierenkoppen, enz. Het geheel wekt de grootste 
belangstelling, en zal, wanneer alles goed geordend is, eene der meest bezochte 
verzamelingen van het Louvre uitmaken.
- Volgens berigten uit Mossul, van december ll., zette de heer Layard, door het 
voorbeeld van Botta in Chorsabad aangespoord, sedert eenige maanden zijne 
uitgravingen met den meesten ijver en het gunstige gevolg voort, en wel bepaaldelijk 
in den door menschen handen gevormden, acht uren van Mossul verwijderden en lager aan
de boorden van den Tiger gelegen heuvel, door de inboorlingen Nimrud genoemd. Hij 
heeft onder dien heuvel twee met puinhoopen bedekte paleizen gevonden, welke, even 
als die te Chorsabad, uit ongebakken tegels gebouwd en aan de binnen- en buitenzijden
met marmeren platen bekleed waren, die met opschriften en beeldwerken bedekt zijn. 
Merkwaardig is het, dat een dezer paleizen in allen opzigte overeenkomt met het 
paleis van Chorsabad; de kleeding der daarop afgebeelde personen is dezelfde, en het 
gebouw schijnt insgelijks geplunderd en verbrand te zijn. Daarentegen is het tweede 
paleis uit een ander en vroeger tijdvak, gelijk de verschillende kleeding der beelden
bewijst en de omstandigheid, dat een groot aantal marmeren platen die het eerste 
paleis bedekken, uit het tweede genomen zijn, waartoe men de gebeeldhoude zijde tegen
de muur geplaatst en de gladde zijde met nieuw beeldwerk versierd heeft. Dit oudere 
paleis schijnt ook niet door een' oorlog verwoest te zijn, daar het geene sporen van 
verbranding draagt. Men vindt er een groot aantal wapenen, vaatwerk, bronzen en 
ivoren voorwerpen, die, uit hoofde van hunnen hoogen ouderdom, allerbelangrijkst 
zijn. Tot nu toe laat zich omtrent den tijd der bouwing en verwoesting van dit paleis
niets met zekerheid bepalen. Eene zeven voet hooge obelisk uit basalt, die volkomen 
bewaard in dat paleis gevonden is, levert echter eenige merkwaardige inlichtingen. 
Zij bevat twintig basreliefs, gevechten, belegeringen en vele diersoorten 
voorstellende, waaronder men elefanten, rhenocerossen, bactrische kamelen en apen 
opmerkt. Dit herinnert onwillekeurig aan den Indischen veldtogt van Semiramis. 
Sommigen denken daarom, dat op deze plaats Ninive gelegen was, ofschoon deze meening 
zeer onwaarschijnlijk is, daar, indien Ninive in de Delta, tusschen den Tiger en de 
Zab, gelegen ware, de oude schrijvers die bijzonderheid niet onvermeld zouden gelaten
hebben. Ten tijde van Xenophon lag op deze plaats eene groote stad, die hij Larissa 
noemt, en het zou niet onmogelijk zijn, dat dit een Grieksche vorm voor Resen is, 
welke naam in den bijbel voorkomt. Hieromtrent zal men evenwel spoedig opheldering 
krijgen, daar het Assyrische spijkerschrift (keilschrift) niet lang meer een raadsel 
zal blijven, immers wat de eigen namen betreft. De opschriften van Bisitun hebben den
majoor Rawlison in Bagdad gelegenheid gegeven, door vergelijking van den Assyrischen 
met den Perzischen tekst daarin voorkomende, een Assyrisch alphabeth te ontdekken, 
dat reeds nu voldoende is tot het lezen van verscheidene eigen namen, en het schijnt,
dat hij in de opschriften van het oude paleis van Nimrud een aantal namen ontdekt 
heeft, die op de lijsten, welke wij van de eerste Assyrische dynastie hebben, 
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teruggevonden worden.

19 mei 1847  Van tijd tot tijd 
hebben wij onzen lezers medegedeeld de belangrijke ontdekkingen, opgravingen, enz. 
welke in de laatste jaren in den omtrek van Chorsabad (Het oude Persepolis en Ninive)
door de heeren Botta en Layard, met zulk gunstig gevolg, gedaan zijn. Wij vestigden 
tevens de aandacht op de groote verdiensten van den Engelschen majoor Rawlison, die 
er in geslaagd is, het zoogenaamde Spijkerschrift (Keilschrift, écriture Cuneïforme) 
te ontcijferen, en die daarover eene verhandeling, welke door meerdere zal gevolgd 
worden, in het licht heeft gegeven.
Die verhandeling, geplaatst in het tijdschrift der Asiatic Society deelt eene reeks 
opschriften in Perzisch Spijkerschrift mede, waarbij gevoegd zijn de ontcijfering van
elken keil (letterteeken) en eene vertaling in het Engelsch. Die verhandeling nu 
heeft, onder anderen, de aandacht getrokken van onzen verdienstelijken letter- en 
taalkundige Mr. L. P. C. van den Bergh, die, naar aanleiding van het door den majoor 
Rawlison geleverde, een alphabet van het Perzische Spijkerschrift heeft zamengesteld,
waardoor het hem is mogen gelukken, verschillende opschriften, door vroegere 
reizigers medegedeeld, te ontcijferen. Wij mogen hier bijvoegen, dat deze geleerde 
voornemens is, de vruchten van dit zijn onderzoek in een der eerstvolgende nommers 
van den Algemeenen Konst- en Letterbode bekend te maken.

21 mei 1847  De jongste Archeologische ontdekkingen in Syrië.
De archeologische ontdekkingen van den heer BOTTA in de omstreken van Mossoul, zijn 
voorzeker de belangrijksten, op welke de geleerde wereld sedert lang roem mogt 
dragen. De fransche regering dacht er even zoo over, zoo als zij heeft bewezen door 
de edelmoedige wijze, waarop zij den heer BOTTA voor zijne onkosten heeft schadeloos 
gesteld en zijnen ijver beloond. De som van ongeveer 750,000 francs, door de kamers 
aangenomen zal wel door niemand te hoog worden geoordeeld, als men in aanmerking 
neemt de groote moeijelijkheden die moesten worden overwonnen, om aan het museum van 
Frankrijk het bezit te verzekeren van de sedert onheugelijke tijden bedolven 
overblijfselen van een oud rijk. 
De ontdekkingen van den heer BOTTA hebben den weg gebaand tot veel latere; alle, 
zonder uitzondering, zullen niet zonder oordeel zijn voor de kunst, de geschiedenis 
der godsdienst en de wetenschap. Zij zullen er toe bijdragen, eenig licht te 
verspreiden over een der meest duistere tijdvakken der geschiedenis, eenige 
uitdrukkingen der oude profeten op te helderen, en het is niet onwaarschijnlijk dat 
zij ons eenige nieuwe bouwstoffen leveren betrekkelijk de geschiedenis van Gods volk.
De heer LAYARD heeft op het voetspoor van BOTTA, archeologische nasporingen in 
Assyrië gedaan, en de ijver en volharding waarmede hij het werk van zijnen 
verdienstelijken voorganger heelt voortgezet, zijn zeer lofwaardig. De heer BOTTA had
Khorsabad tot de plaats zijner navorschingen gekozen; die der heeren LAYARD hadden 
plaats in een naburig oord Nimrod genaamd. Het is nu bijkans een jaar geleden dat 
LAYARD zijnen arbeid heeft aangevangen. Onder eene verhevenheid, die hij thans laat 
uitgaven, heeft hij een prachtigen tempel ontdekt, die, even als die van Khorsabad, 
eene prooi der vlammen schijnt te zijn geworden. Naar luid der jongste beriglen was 
hij er reeds is geslaagd vijftien kamers te ontdekken en er twee honderd vijftig bas-
reliefs uit te halen. Om zich van de topografische ligging dezer mijnen te overtuigen
raadplege men slechts XENOPHON. Deze schrijver zegt dat de Grieken, na den Zab te 
zijn overgetrokken, op weinig afstand van deze rivier, de puinhoopen vonden van eene 
stad aan de oevers van den Tigris. In die stad, Larissa genaamd, eertijds door de 
Mediërs bewoond, was eene groote piramide. Deze beschrijving komt volkomen overeen 
met de ligging van de puinhoopen van Nimrod; den piramidalen stijl, alhoewel onder de
aarde bedolven, kan men overal ontdekken, De door XENOPHON opgegeven afmetingen zijn 
evenzeer gelijk aan die der ruïnen, en de afstand van den Zab, waarvan hij spreekt, 
is bijna dezelfde, alleen heeft de Tigris die eertijds onder de muren der stad 
stroomde, zijne oude bedding verlaten, en thans vindt men deze rivier op anderhalve 
mijl afstand van de ruïnen. Men heeft getracht te bewijzen dat de stad hij XENOPHON 
Larissa genaamd, geene andere was dan Resen, eene nog andere stad, en zelfs eene der 
oudste der wereld na den zondvloed. En het eenige argument, dan voor deze stelling is
aangevoerd, is dat Resen in de Samaritaansche overzetting door het woord Lachissa is 
vertaald. 
De heer RAWLINSON, britsche consul te Bagdad, en andere in dit opzigt bevoegde 
personen verwerpen deze stelling, en beschouwen Nimrod als het oude Ninive, de 
hoofdstad van het eerste assyrische rijk dat met Sardanapalus een einde nam; en goede
redenen pleiten voor dit gevoelen. Aan de overleveringen in het Oosten kan men nog al
gewigt schenken, vooral als het de aardrijkskundige ligging der plaatsen betreft. 
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Bijna al de eenigzins belangrijke punten in dit werelddeel zijn op gezag van 
overleveringen bepaald geworden, en inderdaad treft men zelden hierin eene dwaling 
aan. Welnu, de overleveringen des lands komen daarin overeen dat Nimrod als eene 
oorspronkelijke stad van Assyrië en als de hoofdstad van dit rijk moet worden 
beschouwd, terwijl de ruïnen, die tegenover Mossoul werden gevonden en die men Ninive
noemt, van eene stad van lateren tijd moeten zijn; wat betreft de antiquiteiten, zoo 
kunnen de overblijfselen en gedenkteekenen van dit land niet met die van Nimrod 
worden vergeleken. 
De majoor RAWLINSON houdt zich thans onledig de inschriften te ontcijferen, die door 
den heer LAYARD zijn ontdekt, en alle in wigvormige karakters zijn vervat. 
Een onlangs ontdekt bas relief geeft eene volledige schets van de krijgskunde bij de 
Assyriërs, en bewijst dut zij zich hebben bediend van oorlogswerktuigen, wier 
uitvinding aan de Grieken en Romeinen werd toegeschreven, zoo als de stormram, de 
radtoren, het slingertuig en andere. Het onderwerpelijke bas-relief beslaat den muur 
van eene 150 ellen lange en 30 ellen breede zaal, en maakt een deel uit van 
afbeeldingen van veldslagen, belegeringen, leeuwenjagten, enz. 
Het grootste gedeelte dezer kostbare overblijfselen is in volmaakt goeden toestand 
bewaard gebleven en met veel kunst bearbeid. De groote zaal heeft veel uitgangen, 
alle door gevleugelde leeuwen of gevleugelde stieren gevormd. Al deze uitgangen 
geleiden tot de vertrekken, die, op hunne beurt, met eene andere reeks kamers 
gemeenschap hebben, die elkander tot in het oneindige opvolgen. De kamers zijn van 
lange platte stukken vervaardigd, met inschriften voorzien. De heer RAWLINSON heeft 
reeds het drieregelig opschrift van het graf van DARIUS te Persepolis laten copiëren,
en ontcijferd, hetwelk de namen bevat van al de landen die destijds aan Persië 
schatpligtig waren.

28 mei 1847  — In den laatsten tijd zijn in den omtrek van Khorsabad 
(het oude Persepolis en Ninive) door de heeren Botta en Layard, met gunstig gevolg 
opgravingen gedaan. De Engelsche majoor Rawlison, is er in geslaagd, het zoogenaamde 
spijkerschrift (Keilschrift, écriture Cuneïforme) te ontcijferen, en heeft daarover 
eene verhandeling geplaatst in het tijdschrift der Asiatic Society; daarin deelt hij 
eene reeks opschriften in Persisch Spijkerschrift mede, waarbij gevoegd zijn de 
ontcijfering van keil (letterteeken) en eene vertaling in het Engelsch. Die 
doorwerkte verhandeling heeft de aandacht getrokken van den met lof bekenden letter- 
en taalkundige mr. L. Ph. C. van den Berg, die, naar aanleiding van het door den 
majoor Rawlison geleverd, eene alphabet van het Persisch Spijkerschrift heeft 
zamengesteld, waardoor het hem is mogen gelukken, verschillende opschriften, door 
vroegere reizigers medegedeeld, te ontcijferen.

28 oktober 1847  De door Botta verzamelde Assyrische oudheden 
zijn in de Louvre ten toon gesteld. Sinds den 17en october is het Ninivesche museum 
voor het publiek geopend.

29 juni 1849  -  De artillerie-overste Williams, die door de Britsche 
regering toegevoegd is aan de commissie tot grensbepaling tusschen Turkye en Perzië, 
heeft zijne tent opgeslagen op den heuvel van Kouyunjuk, nabij Nimrod (waar, gelijk 
men weet, door den Franschen geleerde Layard, de puinhoopen van 't aloude Ninive 
ontdekt zijn) en houdt zich en zijn gevolg, in de ledige uren, bezig met het 
afbeelden der marmerblokken, die in de door Layard uitgegraven gangen aanwezig zijn, 
en welke deze zelf geen tijd had, af te teekenen; Williams bedoelt geenszins 
Layard's welverdienden roem te verminderen, maar alleen zulke beschadigde 
overblijfsels aan de vergetelheid te ontrukken, die in den regentijd geheel zouden 
kunnen verloren gaan. In deze puinhoopen is reeds het een en ander gevonden, dat 
strekt om den zin en de waarheid van plaatsen des Ouden Testaments in een treffend 
licht te stellen. 

18 maart 1850  — De Heer Dr. L. J. F. Janssen, sprak op den 14. dezer 
in het Lees-Museum hier ter stede over NINIVÉ. Op eene sierlijke inleiding volgde het
verhaal der ontdekking van hare overblijfselen. Vijf en twintig eeuwen zijn deze 
onder het zand bedolven geweest en de plaats, waar de stad gestaan heeft, werd 
vruchteloos gezocht. Aan dee ijverige nasporingen en den onvermoeiden arbeid van 
Botta en Laijard sedert vijf en twintig jaren, is men de opdelving dier 
onwaardeerbare bronnen voor de geschiedenis der oudheid verschuldigd. Spreker gaf 
daarna een zeer belangrijk overzigt der gevonden oudheden, waarvan de afbeeldingen 
uit het groote werk van Laijard ter bezigtiging werden aangeboden. Na de mededeeling 
van eenige beschouwingen omtrent de verschillende soorten van spijkerschrift, die op 
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de oudheden worden gevonden, schetste de geleerde spreker de gevolgen, die uit de 
Ninivesche ontdekkingen waren af te leiden en bepaalde zich daarbij voornamelijk tot 
drie punten: de ligging van het oude Ninivé is bekend geworden, de toestand en 
beschaving der ingezetenen opgehelderd, en het verband tusschen de beschaving van het
Oosten en Westen merkbaar geworden.

22 maart 1850  — De Fransche Regering is eigenaar geworden 
van de verzameling afbeeldingen van oude beeldwerken, opschriften enz., door den 
schranderen en stoutmoedigen Franschen reiziger Lottin de Laval voor eenige jaren op 
eene reis in Midden- en Klein-Azie vervaardigd, alsmede van de door hem uitgevondene 
en tot nog toe geheim gehoudene wijze van afgieten, waardoor men in zeer korten tijd 
uiterst naauwkeurige afbeeldsels van opschriften, beeldhouwwerk enz. verkrijgt. De 
verzameling bestaat uit 134 stukken, namelijk: bas-reliefs, beelden en opschriften, 
afkomstig van de oude stad Persepolis, ten getale van 41; van Schahpour, in de 
bergpassen van Khongistan, 6; van de ruïnen van Ninivé, te Khorsabad, te Kaï-oudjouk 
en elders, 20; en vooral van de puinhoopen van Babylon en van de oude Babylonische 
steden, als Opis, Seleucia, Ctesiphon, Sitace, Cunaxa enz. Buiten de groote beelden 
van Xerxes, van Sapor II., van de Koningen, de oorlogshelden, de priesters van Persie
en Assyrie, die bij den eersten blik in het oog vallen, en de talrijke nog niet 
ontcijferde opschriften der Babylonische bouwsteenen, is in deze verzameling van 
groot belang voor de talenkennis en voor de geschiedenis de Assyrische cylinder, 
gevonden te Opis, en geheel overdekt met een opschrift, dat uit niet minder dan 510 
regels bestaat in zeer kleine wigvormige letters; niet minder kostbaar is een brok 
van een zwarten bazaltsteen, gevonden te Akernouf, aan den Tiger, vertoonende, naar 
het schijnt, een onderwerp uit de sterrekunde, welligt behoorende tot den Chaldeo-
Babylonischen dierenriem, den oorsprong vermoedelijk van den Griekschen en onzen 
dierenriem. Eindelijk ziet men er nog eenige niet onbelangrijke Persische en 
Arabische oudheden van jonger dagteekening, afkomstig van Ispahan, Schiras, Bassora, 
Bagdad en Damascus.
Volgens een besluit van den President der Republiek van den 16. dezer, zal deze 
verzameling geplaatst worden in het Museum van het Louvre, als een vervolg der 
galerij van Assyrische oudheden, terwijl het advijs der Akademie van Wetenschappen 
gevraagd is omtrent de openbaarmaking der wijze van afgieten, uitgevonden door den 
heer Lottin de Laval.

23 maart 1850  — De majoor Layard heeft te Nimroud, 
op de plaats waar men vermoedt dat het oude Ninive gestaan heeft, zeer merkwaardige 
ontdekkingen gedaan. Zijne werklieden vonden in het begin van Januarij drie 
reusachtige koperen ketels en onderscheidene ruwe metalen schotels. De aarde, 
waarmede die ketels gevuld waren, was vermengd met eene tallooze hoeveelheid ivoren 
voorwerpen van zeer onderscheiden soort, terwijl men er almede het ijzer eener bijl 
in vond. Verder werden er nog dertig metalen vazen gevonden, alsmede keurig gedreven 
en gegraveerde bekers en koppen, schilden, zwaardgevesten waarvan echter het lemmer 
afgeroest was, en eindelijk eene kleine marmeren vaas.
De bekers en andere voorwerpen bestaan uit een onbekend metaalmengsel; maar zij zijn 
alle verroest en zoo bros dat men ze niet kan behandelen, zonder gevaar van ze te 
breken; daarom zendt de heer Layard ze ongereinigd naar Engeland. Kapitein Erskinc 
Roland, zijn helper, schrijft in een brief, dat hij acht uren achtervolgens is bezig 
geweest eenige voorwerpen met eigen handen uit den grond te krabben, daar zij zelfs 
te bros waren om er een mes bij te kunnen gebruiken. Onder al die vreemde zaken 
hebben eenige honderden parelmoeren voorwerpen, die zeer juist op hemdsknoopjes 
gelijken, bijzonder de aandacht getrokken.
De heer Layard heeft bovendien nog twee kolossale steenen leeuwen, die hij er almede 
opgedolven heeft, naar Engeland verzonden.
Een ander berigt van de nieuwe ontdekkingen van den Heer Layard binnen de wallen van 
Nimrod, meldt het volgende: "Nieuwe uitgravingen in een vroeger nog niet onderzocht 
gedeelte, hebben tot de ontdekking van den troon geleid, op welken de Monarch zetelde
die ruim drieduizend jaren geleden heerschte. Die troon is uit metaal en ivoor 
gewrocht; het metaal is rijk bewerkt en het ivoor kunstig uitgesneden. Hij schijnt 
door een breed en zwaar gordijn van de staats-apartementen afgescheiden geweest te 
zijn, want men heeft de ringen gevonden welke tot het heen- en wederschuiven van dat 
gordijn gediend hebben. Menschelijke overblijfselen zijn niet gevonden, en alles 
duidt aan dat het paleis door brand vernield is. De troon is op sommige plaatsen door
het vuur beschadigd gevonden."

21 april 1850  — Men heeft berigten wegens de navorschingen van dr. Layard te Nimrod 
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en Nineve. Eene groote menigte koperen vaatwerk is laatstelijk opgegraven en vele 
andere voorwerpen komen dagelijks te voorschijn met schoone afbeeldingen, die veel 
licht werpen op het leven en de zeden der oude Assyriers. Dr. Layard zal nu een 
uitstap doen naar Chaboor, het Chaboras der Romeinen en het Resen der H. Schrift, 
thans Reiss Ana genoemd, bezoeken.

23 april 1850  — Uit Bagdad (Klein-Azië) wordt gemeld, dat de heer Loftus, 
die als geoloog behoort tot de commissie belast met de bepaling der grenzen tusschen 
Perzie en Turkye, de merkwaardigste gedeelten van Neder-Chaldea bezocht heeft. Hij 
heeft de vermaarde ruïnen, thans Werka genoemd, onderzocht, welke, volgens de 
overlevering, de overblijfsels zouden zijn van de aloude stad Ur, het vaderland van 
Abraham. Hij heeft er een groot aantal lijkkisten van gebakken aarde gevonden, 
bestreken met een nog uiterst schitterend vernis, en aan de beide zijden en de beide 
uiteinden versierd met half verheven-afbeeldsels van mannen en vrouwen. Deze kisten 
hebben omstreeks zes voet lengte, zijn gemaakt naar de gedaante van het menschelijk 
ligchaam, en hebben een gewelfd deksel, versierd met half verheven bloemen en 
loofwerk. Aan het voeteneind dezer lijkkisten is eene kleine waterkruik bevestigd. Al
de door Loftus gevonden kisten waren ledig en open; naar in die streek verhaald werd,
waren gouden voorwerpen in soortgelijke lijkkisten gevonden, en hadden daarom de 
bewoners des lands alle de kisten, die zij hadden kunnen ontdekken, geopend, en er 
alles uitgeworpen of medegenomen, wat zij er in vonden. Loftus vond ook een aantal 
baksteenen, met opschriften in wig-vormige letters, alsmede vele andere voorwerpen 
van gebakken aarde, als vazen van allerlei vorm, beeldjes, koehoorns, en ook eene 
kleine zeshoekige zuil met opschriften, geheel gelijk aan die welke de heer Layard 
ontdekt heeft te Niniveh, en die thans in het Britsch Museum te Londen bewaard wordt.
In de puinhoopen van Haraman heeft Loftus een klein standbeeld van bazalt gevonden, 
eene Chaldeeuwsche godheid voorstellende, maar zeer geschonden. 
De commissie, waartoe Loftus behoort, zou zich begeven naar een ander gedeelte van 
Chaldea, hetwelk vol is van oudheden, en waar Loftus ongetwijfeld gelegenheid zal 
hebben om belangrijke ontdekkingen te doen, die zouden kunnen strekken tot 
bevordering der pogingen van den majoor Rawlinson en andere geleerden, om eene 
geschiedenis van de eerste tijden der oostersche landen zamentestellen door de 
verklaring der opschriften van en Babylon.

14 mei 1850  — De heer Loftus, een geoloog, die lid is van de commissie 
tot bepaling der grenzen tusschen Turkije en Perzië, heeft het aartsvaderlijk Ur der 
Chaldeeën bezocht. Men heeft daar op eene plek, die waarschijnlijk tot begraafplaats 
hoeft gediend, een aantal doodkisten gevonden van pleister, in den vorm van het 
menschelijk ligchaam, met een blinkend vernis overtogen, met opgewerkte figuren, en 
met een dergelijk deksel gesloten. Aan iedere kist is een kruik van middelbare 
grootte gebonden. De inboorlingen vertellen, dat men in die kisten dikwijls goud en 
edelgesteenten en andere voorwerpen van kunst der oude Chaldeeën heeft gevonden, maar
de heer Loftus vond in degene, die hij zag, niets, omdat de Arabieren er al voor hem 
geweest waren. Hij heeft echter een aantal steenen met wigvormige karakters en 
gebakken steenen in de vormen van ossen hoornen met opschriften, en de stukken van 
eene zeshoekige pyramide gevonden, met opschriften zoo als Layard die te Ninivé had 
gevonden.
Do heer Loftus is de eerste Europeër, die deze bakermat van het Israëlitische volk 
heeft bezocht. Hij heeft bij de bouwvallen van Hamman een standbeeld van zwart 
bazalt, met twee opschriften in beitelschrift gevonden, en te Hanghier over den 
Euphraat nog een reusachtig Chaldeeuwsch afgodsbeeld, maar zeer geschonden, en hoopt 
langs Susiana, waar vele Chaldeeuwsche bouwvallen te vinden zijn, ontdekkingen te 
doen, die licht kunnen verspreiden over de eerste geschiedenis van Ninivé en Babylon.

29 mei 1850  — In het Nationaal Museum op het Louvre, is heden 
eene nieuwe zaal geopend, gevuld met voorwerpen die alle van de puinhoopen van den 
toren van Babel afkomstig en ouder zijn dan Babylon en Ninivé.

28 september 1850  - De bekende reiziger in Egypte, de heer Layard, 
die reeds zoo vele oudheden verzamelde, waaronder de beroemde Ninivesche 
gedenkstukken, heeft weder nieuwe en belangrijke zendingen bewerkstelligd van door 
hem ontdekte voorwerpen in Koyunjik. Hij vond eene kamer, gevuld met terra cota 
tabletten, waarvan de opschriften ingeslagen waren, zoodat men gelooft dat vele 
duplikaten zijn, of welligt eene verzameling van manifesten, in Assyrie. Er zijn 25 
van deze kisten op weg naar Engeland. In de pyramide van Nimrod is een zeer schoon 
standbeeld ontdekt, benevens een relief, den Koning voorstellende. De heer Lyard 
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schrijft van Akra 17 Julij 11., doch was ongelukkiglijk door eene hevige koorts 
aangetast; hij hoopte echter een groot gedeelte van den Winter in Babylonie door te 
brengen.

12 december 1850  — De heer Layard heeft, volgens berigten 
in de Literary Gazette, op nieuw belangrijke ontdekkingen in Koyundschik gedaan. Hij 
vond aldaar eene kamer, geheel met platte terracotta steenen gevuld, waarop 
inschriften zijn gegrift, en die men als Assyrische geschiedboeken of regerings-
oorkonden beschouwt. Hij heeft 25 kisten daarvan naar Engeland gezonden. In de 
piramide van Nimrod is slechts een standbeeld gevonden. Het is ongeveer vijf voet 
hoog, van gebakken kalksteen en wel bewaard; voorts een fraai verheven werk met vele 
opschriften. Layard's berigten zijn van den 17 Julij uit Akra. Hij zou den winter in 
Babylon doorbrengen en in het voorjaar naar Engeland terugkeeren. 

8 maart 1851  — De Engelsche dagbladen berigten eene ontdekking, 
in de puinhoopen van het aloude Niniveh gedaan, welke in gewigt allo tot nog toe van 
daar vernomene ontdekkingen overtreft. Den onvermoeiden en bekwamen britschen 
oudheidkundige, den heer Layard, is het gelukt, door te dringen in eene zaal, die 
doet denken aan de plaats waar men te Babylon de registers hield (Esra VI vs. 1), en 
waar, onder de regering van Darius, het bevelschrift van Cyrus gevonden werd, hetwelk
de terugzending beval der Israëliten naar hun vaderland. De zaal, die Layard ontdekt 
heeft, bevat tafelen van gebakken aarde, die van den vloer tot aan den zolder 
opgestapeld zijn, en die de oorspronkelijke jaarboeken schijnen te bevatten van het 
Assyrische Rijk. Reeds zijn vijf kisten vol van die belangrijke stukken, naar 
Engeland gezonden, en deze bevatten nog maar alleen de tafelen die opgestapeld lagen 
in een klein gedeelte, in een enkelen hoek der zaal.
Volgens andere berigten zouden de tafels of platte tighelsteenen, die aldaar ontdekt 
zijn, den vracht van honderd olijfanten te boven gaan. Waarschijnlijk, voegt de 
berigtgever er bij, zullen wij, na de ontcijfering van al die stukken, de 
geschiedenis, de godsdienst, de regtsgeleerdheid en wijsbegeerte der Assyriërs, vele 
eeuwen vóór Christus, beter kennen, dan die van Griekenland of Rome in eenig tijdvak 
der classieke geschiedenis. 
Misschien verwacht deze berigtgever te veel van de te Ninivé begravene 
geschiedtafelen; maar men mag althans voor de geschiedenis en de uitlegging van het 
Oude Testament een nieuw licht verwachten van de laatste ontdekking van Layard. Een 
bewijs voor de echtheid van deze gelijktijdige bewijsstukken der Assyrische 
geschiedenis, vindt men in eene plaats van den griekschen geschiedschrijver 
Herodotus, die verhaalt dat de Assyriërs de voornaamste feiten hunner geschiedenis en
hunner tijdrekenkunde neerschreven op van klei gebakken tegelsteenen, die zij 
vervolgens in groote zalen als boeken op rijen stelden.

22 juli 1851  [...] Verder beraadslaagde het huis over het nog niet 
afgedane gedeelte der begrooting van uitgaven voor verscheiden takken van 
binnenlandsch beheer. De vergadering bewilligde L. st. 130,000 tot goedmaking van de 
kosten der laatstelijk in het vereenigd rijk gehouden volkstelling; L. st. 1000 om de
Aziatische Maatschappij bij te staan in de uitgaven der laatstelijk in Babylon en 
elders in Midden-Azie ontdekte aloude Babylonische en Syrische opschriften, die over 
de historie en de gewijde oudheid nieuw licht verspreiden; L. st. 500 om den 
geleerden oudheids vorscher Layard tot voortzetting der opdelvingen te Susa in staat 
te stellen; [...]

12 augustus 1851  Eergisteren heeft de wetgevende vergadering 
de laatste zitting voor schorsing gehouden; zij leverde niets belangsrijks op. 
In de zitting van den vorigen dag heeft de vergadering met geringe meerderheid de 
door de regering aangevraagde som van fr. 78,000 voor het voortzetten van de reeds 
begonnen opdelvingen in de puinhoopen van het aloude Ninivé, en voor 
wetenschappelijke nasporingen in Mesopotamie bewilligd. Men weet dat de opdelvingen 
te Ninivé voor eenige jaren op last der regering door den heer Botta, Fransch consul 
te Mossul aangevangen zijn, en dat toen reeds een gedeelte der gevonden oudheden 
bestaande in merkwaardige bas-reliefs, naar Parijs gezonden en in het rijks-museum 
van de Louvre geplaatst zijn. Doch kort na de Februarij-omwenteling werd het Fransch 
consulaat te Mossul opgeheven, zoodat de heer Botta zijne nasporingen niet 
voortzetten kon en een gedeelte der reeds ontdekte bas-reliefs in andere handen 
vielen. Thans is weder een Fransch consul naar Mossul gezonden, met last om het werk 
van den heer Botta weder op te vatten, en van uitvoerige instructien daarvoor, zoo 
van wege de regering als van wege de Fransche Academie, voorzien; hij zal daarin door
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een geleerde, die reeds ter ervaring niet zoodanige werkzaamheden bekend is, 
bijgestaan worden, terwijl een uitvoerig plan van de Fransche Academie hun daarbij 
een leiddraad in handen geeft. [...]

17 september 1851  — Het Engelsche parlement heeft dezer dagen 
£ 1000 verleend, om de Aziatische maatschappij bij te staan in de uitgaven der 
laatstelijk in Babylon en elders in Middel-Azië ontdekte aloude Babylonische en 
Syrische opschriften, die over de historie en de gewijde oudheid nieuw licht 
verspreiden; en £ 500 om den geleerden oudheidsvorscher Layard tot voortzetting der 
opdelvingen te Susa in staat te stellen.

4 augustus 1852  — De Moniteur geeft berigt van de oudheidkundige nasporingen 
van den Franschen consul te Mossul, den heer Place, in de puinhoopen van het aloude 
Ninive. Deze jonge geleerde heeft, met magtiging der Verhevene Porte, in Februarij 
jl. de door den heer Botta aangevangen maar sedert 1845 gestaakte opgravingen in de 
heuvels van Khorsabad en van de omstreek dier plaats, met goed gevolg voortgezet. Hij
heeft onder anderen de bewaarplaats van mondbehoeften der Assyrische Koningen ontdekt
met eene rij groote kruiken op wier bodem nog wijndroesem zigtbaar was. Hij heeft een
groot aantal in de rots half uitgehouwen karakters en figuren, waaronder afbeeldingen
van Assyrische Koningen ten voeten uit en in levensgrootte, pbotographisch afgebeeld.
De heer Place geeft ook berigten van de opgravingen die de Engelsche oudheidkundige 
Rawlinson niet ver van Khorsabad te Koijoundjuck en te Nimroud heeft ondernomen. Hij 
belooft voor het museum van het Louvre eene verzameling oud-Assyrisch aardewerk en 
afdruksels in pleister van in- en uitgehouwen beeldwerk te zullen overzenden.

5 augustus 1852  De minister van binnenl. zaken heeft omstandige 
berigten ontvangen van de nasporingen van onzen consul te Mossul, den Heer Place; op 
de plaats waar het oude Ninive gestaan heeft. De opgravingen, welke sedert 1844 na de
terugkomst van den Heer Botta, waren gestaakt, zijn in Februarij 11. krachtens een 
keizerlijken firman, hervat. De Heer Place had voornamelijk die deelen van den berg 
van Khorsabad onderzocht, welke nog niet nagespoord waren en hierdoor waren 
belangrijke ontdekkingen gedaan. Deze ontdekkingen bestonden niet alleen in kolossale
standbeelden, basreliefs van marmer en heerlijk basalt, maar ook in aarden 
gereedschappen, groote, beschrevene cylinders, kostbaarheden en allerlei huisraad, 
welke veel licht verspreidenover gebruiken en zeden van deze aloude maatschappij. Ook
verschaffen deze ontdekkingen veel opheldering voor de bouwkunde, vooral van het 
paleis van Khorsabad, enz. Onder de belangrijke voorwerpen, die men gevonden heeft, 
behooren ook de halsketen van een Assyrischen Koning, groote wijnkruiken, enz. De 
Heer Place heeft ook zijne onderzoekingen uitgestrekt tot de heuvels aan den 
linkeroever van de Tigris en heeft ook hier vele overblijfselen van oude bouwwerken, 
beeldhouwwerken, vazen, kostbaarheden, enz. ontdekt; enkele kleine vazen waren van 
goud. De genoemde geleerde heeft door middel der photographie de talrijke basreliefs 
van Mattai en Barrian doen af beelden. De personen, welke op deze basreliefs 
afgebeeld zijn, zijn kolossaal en hebben eenige overeenkomst met die van Khorsabad; 
zij bevatten eene merkwaardige reeks van portretten van Assyrische Koningen.

18 augustus 1852  BATAVIA, 4 Junij.
»In de Javasche Courant van den 26sten Februarij, n°. 16, dezes jaars, en in een paar
vorige nommers, komen eenige berigten voor nopens de vermaarde reizigster, mevrouw 
Ida Pfeiffer. Gelijk in ons n°. 16 werd aangekondigd, heeft zij de reis van Serawak 
naar de Nederlandsche bezittingen op Borneo volbragt, en bevindt zich thans in deze 
hoofdstad.
In de Britsche bezittingen is mevrouw Pfeiffer overal met de hartelijkste 
voorkomendheid en gastvriendschap ontvangen; overal is men haar in haar belangrijk 
doel, om de landen, volken en natuurgewrochten in dit deel der aarde van nabij te 
onderzoeken en te beschrijven, met den meesten ijver behulpzaam geweest. Dit heeft 
ook in de Nederlandsche bezittingen op Borneo plaats gevonden, en de beroemde 
reizigster zal voorzeker op Java met niet minder gastvriendschap en belangstelling 
ontvangen worden dan bij onze Britsche naburen. Bereids verneemt men dat de heer van 
Rees, resident van Batavia, haar uitgenoodigd heeft om, gedurende haar verblijf in 
deze hoofdstad, over zijne woning te beschikken. 
Mungo Park, Denham, Clapperton, Caillé en andere stoutmoedige mannen mogen alle 
gevaren getrotseerd hebben om de kennis van vreemde landen en volken uit te breiden; 
maar zulk een moed, zulk een ijver werd zeer zelden, zoo immer, bij eene vrouw 
aangetroffen. Mevrouw Pfeiffer ontziet noch moeite noch gevaren, om haar doel tot 
bevordering der wetenschap te volvoeren, en de beschrijving van hare togten draagt 
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overal de kenmerken van een fijn oordeel en van eene ongemeene scherpzinnigheid. Het 
is nu vijf maanden geleden dat mevr. Pfeiffer van Singapore vertrokken is om zich 
naar Sera wak te begeven, van waar zij, vergezeld van eenen vreemden bediende, haar 
door den heer Brooke jr. afgestaan, langs de rivieren, en voorts te voet, in omtrent 
vier weken tijds, door de landstreken der Daijaks, de reis naar Pontianak heeft 
volbragt. 
Mevrouw Pfeiffer is 55 jaren oud, maar hare buitengewone levendigheid van geest — 
spiritualiteit zoude men kunnen zeggen — doet haar veel jeugdiger schijnen; eene 
begoocheling waartoe welligt ook hare ndddelmatige en tengere gestalte iets 
bijdraagt. Mevr. Pfeiffer bezocht achtereenvolgens het Heilige Land, IJsland en 
Scandinavie, voorts Brazilië, Valparaiso, Tahiti, Canton, Singapore, Ceylon, Madras, 
Calcutta, Benares, Allahabad, Agra, Delhi, Bombay, Bagdad, Mesopotamie, Babylon, 
Mossul en Ninivé, Perzie, den Tigris, Armenië, Georgië en Mingrelie, Europisch 
Rusland, Kertsch en Odessa, Constantinopel en Athene. 
Hare werken worden in allo talen van Europa wereldkundig gemaakt. Zij zijn in Weenen 
in de Duitsche taal in druk gegeven, en te Londen in de Engelsche taal overgezet door
William Hazlitt. Men verneemt met genoegen dat ook eene Hollandsche vertaling in 
Nederland het licht zal zien. Bovendien is onlangs daarvan eene korte vertaling 
uitgegeven in Longman's Traveller's Library te Londen. 
Op verzoek van Z. Exc. den Gouverneur-Generaal zal mevrouw Pfeiffer zich morgen (den 
5den Junij) naar Buitenzorg begeven, van waar zij eenige togten zal ondernemen naar 
de gebergten in de Preanger landen. 
Aanvankelijk heeft zij het voornemen om daarna Sumatra, Celebes, de Molukken, en de 
kust van Nieuw Guinea te bezoeken."

21 september 1852  - De Triëster-Zeitung deelt een berigt uit Bagdad mede, 
volgens 't welk de Engelschen bij de opgravingen van Babylon een beeld van zuiver 
goud hebben [...]

8 januari 1853  - Ruim een jaar geleden werd de heer Place benoemd 
tot consul van Frankrijk te Mossul en belast met de voortzetting der opgravingen en 
nasporingen welke door zijnen ambts-voorganger, den heer Botta, in de puinhoopen van 
het aloude Ninive waren ondernomen en voor de oudheidkunde reeds rijke vruchten 
hadden opgeleverd. Den 12den Januarij 1852 te Mossul aangekomen, heeft de heer Place,
bijgestaan door een burgerlijk ingenieur, den heer Tranchand, en de door de Fransche 
Academie van opschriften en letterkunde voor hom opgemaakte instructien als leiddraad
volgende, de opgravingen te Khorsabad hervat, terwijl hij vervolgens zijn onderzoek 
uitstrekte tot de talrijke kunstmatige heuvels die daaromstreeks gelegen zijn. Van 
den uitslag zijner werkzaamheden zond hij achtereenvolgens zeven verslagen aan het 
Fransche gouvernement, benevens negen en dertig platen die eene reeks van 
photographische afbeeldingen der opgegraven plaatsen bevatten, alsmede een aantal 
opgedolven voorwerpen. Deze stukken werden door het gouvernement tot onderzoek in 
handen gesteld van de Academie van opschriften en letterkunde, en het door haar 
daarover uitgebragt rapport wordt in den Moniteur van den 5den dezer medegedeeld. 
Het rapport beschrijft eerst uitvoerig de voornaamste ontdekkingen van den heer 
Place, en deelt uit de door hem gezonden verslagen het merkwaardigste mede, onder 
anderen omtrent een gebouw waarin hij de bewaarplaats van mondbehoeften der oude 
Assyrische koningen meende te herkennen. 
De conclusie van het rapport der academie luidt aldus: »De heer Place ontveinst niet 
dat hij, om geheel aan de instructien der academie te voldoen, zijne nasporingen nog 
verder moet uitstrekken. Doch de toestand dier landstreek vordert in de eerste plaats
eene onderhandeling met de onafhankelijke Arabieren; en deze onderhandeling zal niet 
kunnen baten, ten ware zij hun geldelijk voordeel aanbrenge: die onderneming is 
derhalve uitgesteld doch niet opgegeven, evenmin als andere nasporingen die, naar men
hopen mag, de nog ongeregelde werkzaamheden te Khorsabad tot een grondig onderzoek 
zullen verheffen. Intusschen heeft de heer Place getoond dat hij waardig was om met 
de voortzetting van het werk van den heer Botta te worden belast. Het heeft hem 
nimmer aan vastberadenheid noch aan voorzigtigheid noch aan bekwaamheid ontbroken, 
hij heeft al de hoedanigheden aan den dag gelegd van een bekwaam navorscher, even 
ijverig voor den roem der wetenschap als voor de eer van het vaderland hetwelk hij in
het Oosten vertegenwoordigt. Op alle punten heeft hij den gezigtskring zijner 
nasporingen uitgebreid en tevens de daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen nader 
gestaafd. Alleen moeten wij hem raden zich meer op grondigheid dan op omvang van 
onderzoek toe te leggen. 
»Onze conclusie is alzoo: 1º. de heer Place heeft zich tot nog toe verdienstelijk 
gemaakt voor de oudheidkunde en de kunst; hij heeft buitendien voor den naam van 
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Frankrijk eer ingelegd door de welberekende en eervolle betrekking, die hij, tot 
betere bereiking van het doel zijner zending, heeft aangeknoopt met den bekwamen en 
geleerden vertegenwoordiger der Britsche regering, den heer Rawlinson, die daar ter 
plaatse gelijksoortige onderzoekingen ondernomen heeft. 
"2º. Ten einde de werkzaamheden van den heer Place al de vruchten dragen, die zij 
beloven en reeds aanvankelijk opleveren, moet daarvoor eene buitengewone toelage uit 
de schatkist worden aangevraagd. Deze is mede noodig om het groote aantal reeds 
opgedolven en nog te vinden voorwerpen naar Frankrijk te kunnen overbrengen. En zij 
moet onverwijld worden verleend, daar de aard der aangevangen werkzaamheden geene 
vertraging duldt evenmin als de eer van Frankrijk, hetwelk in het Oosten het ontzag 
van zijnen naam moet staande houden, ten einde er zoowel voor de wetenschap als in 
alle andere opzigten nut te kunnen stichten."

7 maart 1853  — De Moniteur bevat eenige bijzonderheden omtrent 
de laatste opgravingen, die onder het toezigt van den Heer Place, Fransch consul te 
Mossoul, op het terrein van Khorsabad, gedaan worden. Uit het vorige rapport van den 
Heer Place aan de Académie des Inscr. et belles lettres bleek, dat eene dubbele rij 
zuilen met terrassen was ontdekt. Kort daarop, bij de  voortzetting der opgravingen, 
heeft men een muur van 5 voet hoog en 21 voet lang ontdekt, bestaande uit fraai 
beschilderde en geëmailleerde steenen met belangrijke afbeeldingen. Deze proef in de 
Assyrische schilderkunst bevestigt volkomen de juistheid der beschrijvingen van 
Ctesias en Diodorus. Later heeft de Heer Place nog eene belangrijke ontdekking 
gedaan, bestaande in een standbeeld, het eenige Assyrische standbeeld, dat tot dusver
gevonden is. Dit beeld, hetwelk geheel ongeschonden is, stelt een persoon voor met 
eene flesch in de handen en is 4½ voet hoog. Even als de tot dusver gevondene 
basreliefs bestaat het uit gipsachtig marmer. De Heer Place voedde de hoop een 
pendant van dit standbeeld te zullen ontdekken. 

12 maart 1853  — De bekende reiziger in het Oosten, de Heer Layard, 
heeft de belangrijke resultaten van zijn tweeden togt naar Ninive en Babylon in een 
uitvoerig en met vele platen voorzien boek openbaar gemaakt. Eene der 
leesbibliotheken van Londen heeft reeds te kennen gegeven, dat zij zich vijf honderd
exemplaren van dat werk ten behoeve van hare lezers aangeschaft heeft.

11 april 1853  HET BRITSCH MUSEUM.
Deze instelling is, zoowel door den rijkdom als door de verscheiden heid harer 
verzameling, ontegenzeggelijk eene der schoonste ter wereld. Hinderlijk is het 
intusschen voor den geregelden bezoeker, en zooveel te meer voor hem, die het eerst 
dit labyrinth van vertrekken ronddoolt dat zoo veel nog het kenmerk van nieuwheid 
draagt of nog onvoltooid is; van alle kanten weergalmen de hamerslagen van 
timmerlieden en het geraas van metselwerk; hier worden nieuwe zalen ingerigt, daar 
kolossale beeldwerken aangebragt, en terwijl verscheidene vertrekken nog ledig zijn, 
heerscht in andere weder zulk eene verwarring, dat men verscheidene voorwerpen 
slechts met moeite ontdekken kan, zonder ze daarom nog naauwkeurig te kunnen opnemen.
En het laat zich niet voorzien, de hieraan binnen een betrekkelijk korten tijd zal 
kunnen worden te gemoet gekomen. Doch al ware op de rangschikking der verschillende 
voor werpen niets aan te merken, is het voor den bezoeker, voor den vreemdeling, die 
over weinig tijds te beschikt en heeft, ondoenlijk al het ziens waardige in 
oogenschouw te nemen, zonder geleider, die met alles ten naauwkeurigste bekend is. 
Anders toch gaat dikwijls datgene verloren wat vooral eene nadere bezigting 
verdiende, of de weetgierigheid naar het nieuwe en schoone, dat zich aan het oog 
vertoont, doet den kunstminnaar slechts een oppervlakkig denkbeeld van het geheel 
vormen. 
Het uitwendige van het gebouw levert niets bijzonders op. Daarom geldt de aanmerking,
welke op meerdere openbare gebouwen in Londen is toe te passen, dat derzelver ligging
allerongunstigst is, en zij over het geheel weinig den smaak des bouwmeesters eer 
aandoen, getuige de nationale galerij aan Trafalgar-square. Daarbij is het zwarte 
kleed, dat door nevel en steenkolendamp over alle gebouwen der wereldstad wordt 
geworpen, niet zeer geschikt om gemis aan bouwkundige schoonheid te verminderen. Het 
Britsch museum is overigens een statig gebouw, welks in Grieksch-Romeinschen stijl 
gebouwd front met de beide eenigzins vooruitspringende vleugels eene breedte beslaat 
van ongeveer vier honderd voeten. Wel is waar heeft men in den laatsten tijd getracht
de plaatselijke ligging van het gebouw te verbeteren, doch het wordt toch nog van 
alle zijden door naauwe straten omgeven, waardoor de indruk van het geheel verloren 
gaat en aan het gebouw een gedrukt voorkomen wordt gegeven. Evenwel ligt hier de 
schuld niet bepaaldelijk aan de architect, daar die ongunstige ligging is 
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voortgevloeid uit de wijze, waarop het museum ontstond. Een blik op de geschiedenis 
tot zijn ontstaan kan daarvan ten bewijze strekken. 
De grondslag tot het Britsch museum werd namelijk gelegd door Sir H. Sloane, 
practiserend geneesheer. Zijne niet onaanzienlijke verzameling boeken, handschriften,
naturalien en kunstwerken, welke hij ter beschikking stelde van het parlement, werd 
na zijnen dood, welke in 1753 plaats had, vereenigd met de beroemde Harleiaansche 
handschriften verzameling, alsmede met de reeds onder Willem II tot openbaar gebruik 
bestemde Cottonsche bibliotheek en in het jaar 1754 werd voor deze verzamelingen, 
onder den naam van Britsch museum, Montague-hause in Great-Russell-street aangekocht.
Eerst bij den aanvang van de tegenwoordige eeuw werd eene vergrooting van het 
oorspronkelijke gebouw noodzakelijk, ten einde de kolossale door Georg III aan het 
museum geschonken Egyptische oudheden, alsmede de schoone Grieksche beeldhouwwerken, 
te kunnen plaatsen. Sedert dien tijd hadden niet alleen bestendig veranderingen 
plaats, maar de laatste overblijfselen van den oorspronkelijken bouw gingen eindelijk
in het jaar 1845 geheel verloren en naauwelijks scheen het geheel voor goed voltooid 
te zijn, of er waren reeds wederom nieuwe veranderingen noodig, wegens de intusschen 
wederom aangekochte of verkregen nieuwe voorwerpen. Intusschen kan het tot nu toe 
gevolgde stelsel op den duur niet worden volgehouden en doet zich steeds meer en meer
de noodzakelijkheid gevoelen tot eene algeheele scheiding van de verschillende 
verzamelingen. Geheele kostbare partijen liggen toch noch voor het oog onzigtbaar 
verborgen, terwijl andere in eene zoo enge ruimte opgehoopt zijn, dat zij zoo goed 
als ontoegankelijk kunnen genoemd worden. Buitendien is zekere vijandigheid tusschen 
de voorstanders van de verschillende vakken niet zelden nadeelig voor het geheel, 
daar een ieder het door hem beoefende vak voor het gewigtigste houdt, en dienvolgens,
het moge dan zijn om eene nog vrije plaats of om eene door het parlement bewilligde 
geldsom, natuurlijk elk voor zich het deel van den leeuw wil bedingen. Zóó liggen de 
gedrukte werken met de handschriften, deze niet de oudheidkundige voorwerpen, deze 
weder met de naturalien, enz., gedurig overhoop en maken het den directeuren zeer 
lastig. 
Ofschoon de waarde der hier ten toon gestelde kunstschatten zich niet laat bepalen 
door de daarvoor bestede sommen, ook omdat een niet onaanzienlijk getal voorwerpen 
geschonken werd door leden van het koninklijk huis en door enkele particuliere 
personen, is het toch niet van belang ontbloot de cijfers na te gaan. Van 1753 tot 
1848 zijn niet minder dan 774,534 £ besteed aan den bouw en verbouw van het huis, 
terwijl de uitgaven tot het aanknopen van verzamelingen en van enkele stukken niet 
veel minder, namelijk 727,754 £ bedroegen. Dit bedrag verdeelt zich tot aan Januarij 
1847 als volgt: koperplaten, enz. 29,318 £, naturalien en miscellanëen 43,599 £, 
oudheidkundige voorwerpen en munten 125,257 £, waarbij de voor de bibliotheek bestede
sommen nog niet eens in aanmerking zijn genomen. Het aantal bezoekers steeg van 
266,088 in het jaar 1838 tot 897,985 in 1848 en dit getal groeit jaarlijks nog aan, 
ongerekend het jaar, waarin de groote tentoonstelling plaats had. 
Het ware onmogelijk, in een kort verslag bij enkele punten stil te staan; slechts in 
algemeene trekken kan van het geheel een denkbeeld worden gegeven. Alleen bij 
uitzondering zullen wij meer bepaald de aandacht vestigen op die voorwerpen, welke op
de verdienste van nieuwheid mogen aanspraak maken. Zoo kan het dan ook voldoende 
geacht worden, slechts ter loops te spreken van de op eene betrekkelijk enge ruimte 
ten toon gestelde verzameling van mineralien en fossilen, schelpen van zeedieren, 
visschen, vogels en zoogdieren; wel mag de onderzoekende natuurvorscher hier een ruim
veld ter bearbeiding vinden en menige zeldzame, of hem geheel onbekende soort 
ontdekken: voor de meesten heeft toch de heerlijke verzameling levende dieren, gelijk
men ze in den Zoologischen Tuin in Regentspark aantreft, veel meer aantrekkelijks. 
Eene groote hoeveelheid op sterk water gezette voorwerpen is daarentegen nog niet 
toegankelijk. Ook de miscellanieën bieden veel belangwekkends en nieuws aan; nevens 
curiositeiten van allerlei aard vindt men er voornamelijk wapens, gereedschappen en 
beelden van goden uit Indie en China, alsook van verschillende wilde stammen op de 
Zuidzee-eilanden, doch deze verzameling staat nog verre ten achteren bij eene 
gelijksoortige in het gebouw der Oost-Indische Compagnie, zoowel wat uitgebreidheid 
als volledigheid aangaat. Tot deze afdeeling behooren ook kunstwerken, wapenen en die
voorwerpen, welke gedeeltelijk van oud-Britschen oorsprong, gedeelteijk echter ook 
uit andere landen tijdens de middeleeuwen afkomstig zijn. Deze verzameling is 
intusschen, gelijk genoegzaam uit de meestal ledige kasten en planken blijkt, eerst 
in hare geboorte, of ten minste nog niet volmaakt gerangschikt. 
In de aangrenzende vertrekken vindt men de prachtvolle, gedeeltelijk ook elders door 
de werken van Millin bekende Grieksche en Etrurische vazen uit verschillende 
tijdperken, — van den schoonsten vorm en fijnsten arbeid tot aan de eerste ruwe 
beginselen der kunst; zij zijn ook daarom belangrijk, dewijl zij meestal voorzien 
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zijn van mythologische afbeeldingen, met vermelding der namen van goden en belden. 
Zij verspreiden daardoor menigmalen licht over ons slechts gedeeltelijk bekende 
verhalen der oudheid, gelijk ook omgekeerd de verklaring van andere afbeeldingen 
gevonden wordt uit ons bekende gebeurtenissen. Urnen en de grootste verscheidenheid 
van voorwerpen uit het dagelijksch leven, alsmede toilet-artikelen, voornamelijk uit 
Athene, vormen den overgang tot de Assyrische en Egyptische oudheden, welke 
eerstgenoemde wij gelegenheid zullen hebben meer uitvoerig te behandelen bij het 
bespreken van de grootsche gedenkstukken van Assyrische kunst. Wij zullen ons dus 
hier slechts met de Egyptische bezig houden. 
Voor het grootst gedeelte bestaat deze uiterst rijke verzameling uit die voorwerpen, 
welke door de wetenschappelijke expeditie, die het leger van Napoleon vergezelde, in 
Egypte zijn bijeengegaard, toen bij de capitulatie van Alexandrie in het jaar 1801 in
handen vielen van de Engelschen, als een goede buit naar Engeland werden overgebragt 
en aan het Britsch museum geschonken. Evenwel is ook door latere schenkingen, 
voornamelijk van den door zijn werk over Egypte bekenden Sir Gardener Wilkinson, deze
verzameling aanzienlijk vermeerderd. 
In de eerste plaats trekken de mummien onze aandacht; zij liggen deels nog in de met 
hieroglyphen en beeldwerken bedekte zerken; deels uitgestrekt in het haar omhullende 
lijnwaad. Groot en klein vormen eene zeer achtbare vergadering, waarbij zich voegen 
de mummien van heilige of in bijzondere vereering staande dieren, zoo als katten, 
stieren, enz. Voorts vindt men bier ook de dikwijls beschrevene houten kasten, waarin
zich vrij misvormde houten beelden bevinden van afgestorven personen, met de 
naauwkeurige vermelding hunner titels en waardigheden. Niet minder belangwekkend zijn
de talrijke voorwerpen, welke tot zelfs in bijzonderheden een blik doen werpen op het
leven van dit merkwaardige volk; hier zien wij modellen hunner woningen, van 
vaartuigen, waarop de Egyptenaren hunne dooden den Nijl afvoeren, stoelen en 
huisgereedschap, tot zelfs wat de keuken betreft; ginds de meest verschillende 
werktuigen, muziek instrumenten, wapens, gewigten, kleedingstukken en velerlei 
soorten van kleedingstoffen; ook toilet-artikelen en kostbaarheden, ringen, kettings,
met paarlen bestikte voorwerpen, ja zelfs eene geweldig groote paruik, terwijl hoog 
aan de wanden hangende schilderijen ons een hoewel niet zeer boog denkbeeld geven van
de vorderingen der Egyptenaren in deze kunst. Een weinig verder op zou men bij den 
eersten oogopslag die lange rijen van potsierlijke, op kleine houten voetstukken 
geplaatste figuren voor kinderspeelgoed of caricaturen houden; doch spoedig wordt men
uit deze dwaling gebragt door de bijgevoegde namen van goden en godheden, onder welke
de dierenwereld zich weder ruimschoots vertegenwoordigd vindt. Bij het voorbijgaan 
van de wegens hare zwaarte in de benedenvertrekken geplaatste Egyptische oudheden, 
treft men eene deur aan van een geheimzinnig voorkomen, welke des te meer de 
nieuwsgierigheid prikkelt, daar de toegang door dezelve verboden is. Daar bevindt 
zich de verzameling oude en nieuwe munten, welke als de rijkste van Europa wordt 
beschouwd en ongeveer 50,000 stuks moet tellen. Daar zij echter voor het groote 
publiek van minder belang is, heeft men eene bijzondere vergunning noodig, om ze te 
mogen bezigtigen. Ditzelfde geldt ook voor de in het aangrenzende vertrek aanwezige 
kostbare vazen; de prachtvolle Portland-vaas trekt het allereerst de opmerkzaamheid 
tot zich. Zij behoort, gelijk reeds genoegzaam uit haren naam blijkt, aan den Hertog 
van Portland, die om zijn regt van eigendom niet te verbeuren, haar om de zeven jaren
weder vormelijk in bezit moet nemen. Deze vaas, welke in een Romeinsch graf werd 
gevonden, is van eene zeldzame schoonheid; de echt van Thetis is er op voorgesteld; 
de grond is donkerbluauw, doch met eene witte laag bedekt, waarop de figuren zijn 
uitgesneden, zoodat de donkere grond nu meer dan minder doorschemert dan weder geheel
en al zigtbaar is. Vroeger in een der benedenvertrekken geplaatst, werd zij in de 
laatste tien jaren door eene balddadige hand vernield, doch het gelukte de scherven 
weder zoo naauwkeurig zamen te voegen, dat de sporen van dit ongeval naauwelijks 
zigtbaar zijn. De vaas vond toen hier eene schuilplaats. Bij die gelegenheid deed men
intusschen de zonderlinge ontdekking, dat zich van binnen in de vaas een op dezelfde 
wijze gewerkt relief bevond. 
Om tot de bereids genoemde Egyptische oudheden terug te keeren, men vindt daar, 
nevens tijdschriften, schilderstukken en sarkophagen een groot aantal kolossale 
monumenten, verschillende godheden en vorsten voorstellende, wier namen echter weinig
tot de zaak afdoen. Het denkbeeld overigens, dat men zich volgens deze standbeelden 
van de Egyptische vorsten kan maken, valt niet zeer ten hunnen voordeele en 
bezwaarlijk zoude men den vervaardigers dezer beelden mogen verwijten, dat zij het 
origineel gevleid hebben. Des te meer belangstelling verdient het beroemde Rosette-
opschrift. Zóó wordt namelijk een in de nabijheid van Rosette, in Egypte gevonden 
steen genoemd, waarop de daden van Ptolemaeus in hieroplyphen, in Egyptisch schrift 
en in het Grieksch zijn uitgebeiteld, en welke, daar hij niettegenstaande zijn hoogen
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ouderdom goed bewaard is, het middel aan de hand geeft tot ontcijfering der 
hieroglypen. Nu eerst komt men van de Grieksche beeldhouwwerken, wier hoofdsieraad, 
de zoogenaamde Elgin Marbles, ook bekend is aan hem, die minder op de hoogte is van 
de oudheidkundige voorwerpen dan van de Engelsche letterkunde, daar Byron er in 
zijnen Child Harold van spreekt. Zij zijn de overblijfselen van het in 1687 door het 
bombardement der Venetianen verwoeste Parthenon, waarmede Pericles de akropolis 
zijner vaderstad Athene had versierd. In den aanvang dezer eeuw werden zij door Carl 
Elgin van daar naar Engeland overgebragt. De reiziger, die den klassieken bodem 
bezoekt, moge nu zich smartelijk voelen aangedaan, wanneer hij deze stomme getuigen 
van vroegere grootheid en pracht aan hunnen geboortegrond ontrukt ziet, het valt 
echter biet te ontkennen, dat zoowel in het wetenschap als tot bewaring dezer 
overblijfselen, hunne verwijdering van daar zeer wenschelijk is. Hiernevens bevinden 
zich talrijke zerken, opschriften, busten en standbeelden, alsook enkele zuilen, 
meestal tot de Townlay-verzameling behoorende. Bijzondere vermelding verdienen nog de
overblijfselen van den Apollo-tempel te Phigalia in Arcadie; voorts de door 
Thorwaldsen herstelde standbeelden van den tempel van Jupiter Panhellenios op Aegina,
alsook de basreliefs van het graf des Naxischen Konings Mausolos te Halikarnassos. 
Deze laatsten werden door den Sultan aan den Engelschen gezant, sir Stratford 
Canning, geschonken. 
Nu blijven nog de jongste ontdekkingen te behandelen over. In de zoogenaamde Lycische
zaal vindt men de oudheidkundige voorwerpen, welke in de jaren 1842 tot 1846 door een
Engelsch reiziger, sir Charles Fellow, in onderscheidene streken van Lycie gevonden 
werden, voornamelijk op de plek, waar de oude stad Xanthos gestaan heeft. Zij 
behooren waarschijnlijk tot de zesde eeuw vóór onze tijdrekening, en zijn niet alleen
belangrijk als de eenige overblijfselen, welke van kunstwerken uit die streken zoo 
niet behouden dan toch tot nu toe ontdekt zijn, maar ook omdat men vermeend heeft, 
daaruit den zamenhang te kunnen vinden tusschen de latere Grieksche kunst en de 
werken der Assyriers. 
Eindelijk komen wij aan de Nimrod-zalen, waar de voorwerpen zijn (en toon gesteld, 
welke in de laatste jaren door den Heer Layard in Assyrie zijn uitgegraven; daardoor 
is over dit volk, dat tot nu toe slechts uit plaatselijke beschrijvingen in de 
Heilige Schrift en uit karige aanwijzingen van Grieksche auteurs bekend was, meerder 
licht verspreid, in zooverre de talrijke beeldhouwwerken het bewijs leveren, op welk 
een hoogen trap van beschaving de bewoners van die tegenwoordig tot barbaarschheid 
vervallen streken, tot zelfs meer dan duizend jaren vóór Christus, stonden.
Ofschoon dit onderwerp door Layard's werk over Ninive bekend is, verdient het toch 
hier eene breedere omschrijving. Enkele dezer basreliefs waren reeds in den zomer van
het jaar 1851 voor het publiek toegankelijk; doch zij waren allerongunstigst 
geplaatst in de lagere vertrekken, en hoewel de plaatsing nu nog veel te wenschen 
overlaat, kan men nu toch beter er over oordeelen. Vooraf willen wij de geschiedenis 
dezer ontdekkingen met weinige woorden aanstippen. Dat de oevers van den Euphraat en 
Tigris in zeer vroegen tijd de verblijfplaats waren van een op een hoogen trap van 
beschaving staand volk, bevestigen alle daaromtrent ontvangene berigten; doch elk 
spoor van hunne pracht, van den wegens hare grootte beroemde steden, als Babylon, 
Ninive en anderen, scheen met den ondergang derzelven ook geheel van den aardbodem 
gevaagd. De weinige overblijfselen, welke voornamelijk door den agent van de Oost-
Indische Compagnie te Bagdad, den Heer Rich, sedert 1828 hier en daar gevonden waren,
bedekten slechts den bodem over eene geringe oppervlakte. Eerst in het jaar 1842 
ontdekte de Fransche consul te Mossul, de Heer Botla, in de tegenover deze stad 
gelegen ruïne van Konyunjik de eerste overblijfselen van Assyrische bouwkunde, en uit
deze ontdekking nam de Heer Layard, die reeds vroeger vermoed had, dat enkele aan de 
oevers van den Tigris door hem opgemerkte aardheuvels de ruïnen van oude steden 
beteekenden, aanleiding tot het doen van een nader onderzoek. De uitgravingen, welke 
hij in de nabijheid van Mossul tusschen den Tigris en een arm van dezen vloed, den 
grooten Hab, bewerkstelligde, werden met het schoonste gevolg bekroond, en door de 
Engelsche regering werd hem verder onderstand verleend. Het was buiten allen twijfel,
dat de gevondene ruïnen de overblijfselen waren der stad Ninive en de gevonden 
voorwerpen ontvingen den naam van den stichter der stad, Nimrod. Layard verbleef 
bijna een jaar op die plaats; de zwarigheden, waarmede hij gedurende dien tijd te 
worstelen had, worden omstandig in zijn werk beschreven. De hulp, welke hij in alle 
opzigten van zijne regering ontving, kwam echter alle zwarigheden te boven.
De door hem ontdekte gebouwen, het paleis van Nimrod, behooren tot verschillende 
tijdperken; dit blijkt niet alleen uit den verschillenden stijl der kunstwerken, en 
uit de omstandigheid, dat de nieuwste derzelve door het vuur zijn verwoest en sterk 
geleden hebben, terwijl de oudere in beteren staat zijn, maar ook uit de talrijke 
opschriften op tiggelsteen en beeldwerken, welke men met veel moeite ontcijferd 
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heeft. Of nu deze overblijfselen tot den tot nu toe in een geheimzinnig duister 
gehulden tijd van Nimrod of tot eene latere periode behooren, valt moeijelijk te 
bepalen; in elk geval zijn zij van hoogen ouderdom, vermits de ondergang van het 
Assyrische rijk en de gelijktijdige verwoesting van de hoofdstad Ninive door Kyaxares
van Medie en Nabopolassar van Babylonie, in het jaar 606 voor Christus als eene 
geschiedkundige daadzaak niet te betwijfelen valt.
Deze overblijfselen geven overigens geenerlei of althans weinig verklaring nopens het
huiselijk leven van de Assyriërs, gelijk dit met de Egyptische oudheden het geval is.
Grafzerken heeft men slechts weinige gevonden; de particuliere woningen zijn, wegens 
de in die streken nog tenhuidigen dage bestaande slechte gewoonte van het luchtig 
opbouwen der woningen, geheel vergaan; het paleis des Konings, dat te gelijk voor 
godsdienstig gebruik bestemd scheen, geeft alleen een denkbeeld van die zaken, welke 
op den staat, op de godsdienst betrekking hebben. In de boven-vertrekken van het 
museum vindt men kunstwerken van ivoor, brokstukken van wapenen, glas, spijkers, 
klemmen, bronzen gewigten, fresco schilderijen en eene groote menigte tiggelsteen van
allerlei soort, met de namen der Koningen en stamhuizen, onder wier regering deze 
werken zijn uitgevoerd en die ook geheel met inscriptien en Keilschrift bedekt zijn. 
In de beneden-kamers trekken de kolossale gevleugelde leeuwen met menschenhoofden de 
aandacht; zij zijn omstreeks zestien voeten hoog en grootendeels met opschriften, die
horizontaal over het gansche ligchaam loopen, bedekt; daar zij zich aan den 
hoofdingang van het paleis bevonden, dienden zij waarschijnlijk tot afsluiting. Op de
talrijke aan de wanden ingemetselde bas-reliefs, waarvan de figuren ten deele 
levensgroot zijn, vindt men dezelfde voorwerpen in de grootste verscheidenheid terug.
Bijna overal ziet men den Koning voorgesteld, nu eens bezig zijnde met de jagt op 
leeuwen of buffels, dan weder eene offerhande plengende, waarbij gevleugelde en van 
vogelkoppen voorziene figuren (waarschijnlijk priesters) hem ter zijde staan, of ook 
voor den heiligen boom staande, terwijl hij, naar het schijnt met een anderen vorst 
een verdrag sluit. Op een anderen tijd wordt hij voorgesteld op het slagveld, 
zittende op zijn strijdwagen, of te voet wanneer het de belegering eener vijandelijke
stad geldt, tegen wier muren hij den boog spant; of hij wordt afgebeeld op het 
oogenblik, dat hij, na de bevochten zegepraal, op den troon zittende en door zijne 
gesnedenen omringd, den gemaakten buit of wel voorname gevangenen in ontvangst neemt.
Op andere bas-reliefs zijn gevechten uitgebeiteld, de vervolging van den vijand 
(roofvogels, die met de ingewanden der gevallenen in den snavel wegvliegen, 
beteekenen de zegepraal) of wel de belegering eener stad, wier muren nu eens door 
geweldige groote machines worden gebeukt, dan weder met ladders beklommen worden, 
terwijl de belegerden kokend water (waarbij nog zwakke sporen van schilderkunst 
zigtbaar zijn) en dergelijken op den vijand neerstorten; eindelijk het wegvoeren van 
den gemaakten buit; jammerende vrouwen met hare kinderen, vee en menigerlei 
kostbaarheden, welke door de soldaten des Konings worden in ontvangst genomen, 
terwijl een aantal afgehouwen hoofden de nederlaag des vijands te kennen geven. Van 
beide kanten ziet men een legerkamp in het gebergte opgeslagen; sommige troepen 
steken den vloed over, terwijl de vlugtelingen, ten einde den naderenden vijand te 
ontgaan, zich in het water werpen, waarbij zij gebruik maken van lederen zakken, 
welke thans nog in die streken bij het zwemmen gebezigd worden. 
Wat nu de kunstwaarde dezer voorwerpen aangaat; zeker is dien ouden volken eene 
getrouwe nabootsing der natuur niet te ontzeggen. Enkelen kunnen zelfs als zeer goed 
gelukt worden aangemerkt, onder anderen; eene leeuwenjagt, terwijl over het algemeen 
de spieren en beenderen al te sterk geteekend zijn, hetgeen bij sommige anderen weder
geheel het tegenovergestelde is. Ook hier schijnt, even als in Egypte, zeker 
traditionele type te zijn in acht genomen, waardoor de kunst in hare vrije 
ontwikkeling gestuit is, en daardoor laat zich dan ook ligtelijk de blijkbare 
achteruitgang in latere werken verklaren. Van een juist perspectief vindt men 
natuurlijk hier ook zelfs geen spoor; zoo zweven bijvoorbeeld op enkele slagvelden de
lijken der gesneuvelden boven de hoofden der strijdenden in de lucht. Ten slotte ware
nog te spreken over een aantal historische portretten, welke evenwel buiten het 
bereik van een niet zeer scherp oog hangen, alsmede van eene kostbare verzameling 
koperplaten, welker aanwezen ons echter slechts bij naam bekend is, daar zij niet 
tentoongesteld zijn, waarschijnlijk wegens gebrek aan ruimte. Daaraan moet het ook 
worden toegeschreven, dat de in het jaar 1823 door lord Beaumont geschonken 
schilderijen niet, gelijk de oorspronkelijke bestemming was, in het museum gevonden 
worden en thans het hoofdbestanddeel vormen van de nationale galerij, tot welker 
reeds lang voorgenomen verplaatsing thans de eerste sclucde gedaan is door inkoop van
een terrein voor de ongehoord hooge som van 210,000 £ (het overschot der groote 
tentoonstelling).

#20191023  48 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

30 mei 1853  — Aan Dr. Layard, die zich door zijne gewigtige ontdekkingen 
in Niniveh en Babylon beroemd heeft gemaakt, is het burgerregt der City van Londen, 
in een gouden doos (ter waarde van 1200 gulden) verleend geworden.

20 augustus 1853  — De Fransche dagbladen deelen weder eenen brief mede 
van den heer Place, den consul van Frankrijk te Mossoul, betreffende de oude 
nasporingen waarmede hij door de Fransche regering in dat voor de Bijbelsche 
geschiedenis belangrijke oord belast is. Uit dien brief blijkt dat hij de opdelvingen
in de wijd uitgestrekte puinhoopen van Niniveh voortzet, maar opeen belangrijk punt 
gestuit is door eene Bijbelsche overlevering van hooge oudheid. Er ligt namelijk 
tegenover Mossoul een door menschenhanden daargestelde heuvel, die blijkbaar zeer 
belangrijke overblijfselen van de Assyrische oudheid moet bevatten; maar de heer 
Place mogt daaraan niet roeren, omdat die plek bekend stond als de grafplaats van den
profeet Jonas en uit dien hoofde door de gansche bevolking als een gewijd oord 
vereerd werd. Hij vernam bij deze gelegenheid dat het aandenken van dien profeet nog 
op eene andere wijze wordt levendig gehouden. »In de vorige week — schrijft hij — 
heeft de stad Mossoul drie dagen gevast en vervolgens eenen vreugdedag gevierd tot 
herinnering der boetedoening die door den profeet aan de bewoners van Niniveh werd 
opgelegd. Dit gebruik wordt hier sinds een onheugelijken tijd in acht genomen; en als
ooggetuige kan ik u verzekeren dat eene geheele stad jaarlijks een der oudste feiten 
van de Bijbelsche historie herdenkt. Ook de Mohammedaansche inwoners vieren dit feest
op denzelfden dag als de Christenen."

12 september 1853  Te Londen heeft zich, onder bescherming van prins Albert, 
eene maatschappij gevormd, met het doel om nasporingen te laten doen in de bouwvallen
van Assyrië. En meer bepaald van Babylon, ten einde nieuwe ophelderingen over de 
gewijde oorkonden te erlangen.

18 oktober 1853  Assyrische Oudheden.
Mei belangstelling zal men vernemen, dat er thans in Engeland een bepaald genootschap
is opgerigt, dat de voortzetting der oudheidkundige nasporingen en opgravingen in 
Assyrië en Mesopotamië ten doel heeft; het heet: Genootschap tot nasporing van de 
bouwvallen van Assyrië en Babylonië, met bijzondere betrekking tot Bijbelverklaring. 
Het prospectus daarvan bevat de volgende belangrijke bijzonderheden: "Het is maar al 
te zeker, dat de rijke ontdekkingen van Botta en Layard niet in evenredigheid staan 
met de schatten, die nog onder de aarde verborgen liggen. De resultaten intusschen 
zijn van zulk een buitengewonen aard geweest, dat er slof zou zijn tot diep leedwezen
en nationaal zelfverwijt, zoo de verdere opgravingen van de zijde van Engeland geheel
en al geslaakt werden. Sedert de verschijning van Layard's tweede werk, zijn er 
overblijfselen gevonden van een veel ouder tijdperk, dan er immer uit de Assyrische 
Bergheuvels werden opgegraven. Uit een opschrift, door Dr. Hincks verklaard, zou ook 
blijken, dat er tempels bestaan hebben in de 19de en 20ste eeuw vóór Christus, dus 
tot den alleroudsten Egyptischen tijd opklimmende. De annalen der Assyrische 
koningen, in de H. S. vermeld en met het Joodsche volk naauw verbonden, zijn nog niet
gecompleteerd, en de chronijken van de oorlogen met Samarië en van de verwoesting 
dier stad, zijn voor als nog niet volledig, ofschoon verwijzigingen daarop, op 
sommige fragmenten reeds gevonden zijn. Men mag er het voor houden, dal men door 
vlijtige nasporingen spoedig de ontbrekende inlichtingen zal erlangen. Behalve de 
Assyrische bouwvallen, beslaan er in Babylonië verbazende overblijfselen, die door 
Europeërs, nog weinig bezocht zijn, en waarvan men met alle reden vooronderstellen 
mag, dat zij voorwerpen van het grootste aanbelang bevatten. Door de overstrooming 
van de oevers van den Eufraat, zijn er thans in het zuidelijke Mesopotamië groote 
moerassen ontslaan, die dreigen om weldra menige dier overblijfselen te verwoesten. 
Sommige zijn in der daad reeds onder water en ontoegankelijk, maar andere zijn nog 
vrij, en deze zullen bij onderzoek zeker stukken van het hoogste gewigt opleveren. 
Kapitein Jones, die als generaal-opzigter van Mesopotamië en bevelhebber over de 
stoombooten op den Eufraat en de Tiger, de laatste 13 jaren in die streken heeft 
doorgebragt, en voor eenige weinige weken herwaarts is wedergekeerd, geeft 
bepaaldelijk op, dat men slechts fondsen moest wenschen, om uit zuidelijk Babylonië 
of Neder Chaldea de meest merkwaardige bijdragen te erlangen tot de kennis, die wij 
tot dusver van de vroegste geschiedenis der wereld bezitten.
Het genootschap is opgerigt, met het oogmerk om een fonds te stichten tot onverwijlde
voortzetting van het aangeduide werk. Het hoofdpersoneel, om de opgravingen voort te 
zetten. is reeds gevonden, en er zal gelijktijdig eene expeditie naar Assyrië 
vertrekken, om de noodzakelijke werkzaamheden voort te zetten. Een photograaf zal de 
expeditie vergezellen en zal kopij nemen van alle belangrijke voorwerpen, die 
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gevonden worden. In Engeland zullen facsimilés van de teekeningen en opschriften 
gemaakt worden, zoo dikwijls ze voorkomen, te gelijk met een' verklarenden 
letterdruk, voor welks uitgave Laijard zich goedgunstig met het toezigt belast beeft.
Hel zal minder het doei der expeditie zijn, om groote beeldwerken te erlangen, dan om
bouwstoffen te verzamelen tot completering der geschiedenis van Assyrië en Babylonië,
bijzonder in betrekking tot de H. S. Die bouwstoffen bestaan hoofdzakelijk in 
beschreven tabletten van steen en aarde, in bronzen, baksteenen en beeldhouwwerk van 
verschillende soort, alles tot opheldering van den merkwaardigen ontwikkelingstrap 
dier aloude beschaving. Men mag vertrouwen, dat de geheele geschiedenis van Assyrië 
tot in eene zeer vroege periode zal worden hersteld, en dat er ontdekkingen van 
hoogst belangrijken aard zullen gedaan worden, in betrekking tot de litteratuur en de
wetenschap van het Assyrische volk. 
Zijne K. H. Prins Albert heeft de inteekening geopend met eene gift van honderd pond.
Men vooronderstelt, dat eene som van 10,000 pd. vl. zal vereischt worden, om de 
werkzaamheden, gedurende een tijd van drie jaren, aan den gang te houden.
(K. en L.bode)

25 augustus 1854  Reis door Syrie en Palestina in 1851 en 1852; 
door C. W. M. van de Velde, Oud luitenant ter zee, ridder van het legioen van eer. 
Met kaarten en platen. Twee deelen. Te Utrecht bij Kemink en Zoon. 1854.

Het vroeger aangekondigde en door velen vurig gewenschte reisverhaal over Syrie en 
Palestina ligt dan nu voltooid voor ons, en met blijdschap begroeten wij het als eene
uitnemende bijdrage tot regie kennis van het Heilige land. Deden reeds de treffende 
mededeelingen, ten vorigen jare mondeling door den bekwamen Reiziger gedaan, veel 
belangrijks verwachten, en begeerig uitzien naar meer uitvoerige behandeling, de 
uitkomst heeft nog onze hoog gespannen verwachting overtroffen. Wij vinden hier een 
hoogst belangrijk, zeer onderhoudend, uitnemend getrouw en echt Christelijk boek, dat
duurzame waarde behouden zal, en waardoor de S. zich den dank van allen, die 
belangstellen in de kennis van die gewijde streken, verworven heeft. Geen wonder dat 
reeds de Engelsche uitgave, gelijktijdig met deze verschenen, mei hooge 
belangstelling ontvangen is, en de gunstigste beoordeelingen, met name in «The 
britsch and foreign Evangelical review," June 1854, daarvan voorkomen. 
Ten allen tijde was Palestina een oord, dal door pelgrims van alle landen bezocht 
werd, als de merkwaardigste plek der aarde. Wij behoeven slechts het belangrijke 
overzigt ons door van Senden daarvan gegeven te lezen, om de vervulling van Mozes 
woord te zien (Deut. 29:22), dat de vreemde uit verren lande komen zou, om te zien de
plagen dezes lands en deszelfs krankheden, waarmede de Heere het gekrenkt heeft. Maar
weinig wetenschappelijk gingen de meeste reizigers te werk; zij bezochten, maar 
onderzochten niet. Hit was hun slechts te doen om de meer bekende heilige plaatsen te
aanschouwen, zonder zich van de gewone reisroute te verwijderen, terwijl in de lijden
der kruistogten het onbevangen oordeel ontbrak om met genoegzame onpartijdigheid te 
werk le gaan, en alzoo de kennis van het heilige land wezentlijk te vermeerderen. 
Eerst in latere dagen werd de aandacht van wetenschappelijk gevormde reizigers meer 
op dit land gevestigd, en het waren vooral Manndrell, Shaw, Pococke, Niebuhr uit 
vroegeren, Schubert, Fisk en Robinson uit lateren lijd, die veel bijdroegen tot 
grondiger onderzoek. Aan dezen sluit van de Velde zich aan, en neemt eene waardige 
plaats onder hen in. Wel draagt dit werk nog geen eigenlijk wetenschappelijk 
karakter, daar het meer een voor onderscheidene lezers geschikt reisverhaal is, en de
S. later voornemens is zijne meer wetenschappelijke nasporingen met kaarten en platen
afzonderlijk (uittegeven; doch ook in dezen vorm wordt ons een echt grondig verhaal 
als resultaat van zijn onderzoek in handen gegeven. Hel oogmerk van de geheele reis 
was toch om het land naauwkeurig optemeten, en zoo iemand was de S. tot dit werk 
toegerust. Ook verzekerde een firman van den Sultan hem den meer veiligen toegang tot
plaatsen, door geene andere reizigers betreden. Hij heeft dus de vroeger onbekende 
ligging van vele sleden en dorpen opgespoord, en de ontdekkingen van anderen 
bevestigd. Tot eene proeve strekke de merkwaardige beschrijving van de offerplaats 
van Elia op Karmel, op de plotseling afgebrokene rotshoogte van El-Mohhraka 
wedergevonden; — de afdoende bewijsvoering tegen de identiteit van Calvarie en het 
heilige graf; — en vooral de uitvoerige wederlegging van De Saulcy's vermeende 
ontdekking van Sodom en Gomorrha. Niemand zal deze bladzijden onvoldaan uit de hand 
leggen. Ook over de ligging van Umma, Enhadda, Abelmebdah, Salim, Ain Escali, Lekieh,
Megidde, Hazor en vele andere plaatsen worden hoogst gewigtige opmerkingen 
medegedeeld. 
Maar deze grondige en wetenschappelijke onderzoekingen ontnemen niets aan het 
onderhoudende en populaire der voorstelling. Het mag niet volkomen regt eene 
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aangename lectuur worden genoemd, waartoe de ongedwongen brievenvorm en het 
schilderachtige der voorstelling niet weinig bijdragen. Het is als of wij den 
Schrijver zelven op zijnen eigenaardigen en treffenden trant zijne vele 
ondervindingen hooren verhalen, terwijl hij ons op zulk eene wijze met zich rondvoer!
dat wij als met hem reizen. Zijn levendige stijl boeit door afwisseling van eenvoud 
en gloed, en ontneemt alle dorheid aan zijne mededeelingen. Geene hoogte wordt door 
hem beklommen om opmetingen te doen, zonder dat hij ons tevens eene schilderachtige 
en getrouwe beschrijving geeft van het door hem aanschouwde tooneel. «Nergens" zeggen
wij met den Engelschen verslaggever, «zult gij de heerlijkheid van den Libanon, 
deszelfs valleijen, deszelfs groen, deszelfs romantische doorgangen, deszelfs 
watervallen, deszelfs bosschen en betooverende tooneelen, zou beschreven vinden. In 
zijn gezelschap bevindt gij uzelven op den eenen lijd tusschen de ontzagwekkende 
kloven van den Leontes, met zijne nesten van arenden en holen van luipaarden, boven 
beschrijving grootsch en stout; op een anderen tijd staat gij boven een dreigenden 
afgrond, uitziende naar Sidon; en dan weder komt gij bij de valleijen der heuvelen 
van Naftali, rijk in bosschen van wilde eiken, en de valleijen van Aser, even 
overvloedig in wouden welke op prachtige wijze zich verheffen in ongestoorde 
onregelmatigheid. En op uwe reis naar Sichem aanschouwt gij weder een geheel ander 
tooneel. Hier is geene wildernis; hier zijn geene woeste bosschen, en toch is er 
altijd groen, altijd schaduw; niet van eiken, of terebinthen, of garoubboomen, maar 
vau olijfbosschen, zoo zacht van kleur en schilderachtig van vorm, dat men er het 
andere woud gaarne voor missen wil. Hier zijn ook geene onstuimige bergstroomen; maar
toch is er water; ja, in rijkeren overvloed dan ergens elders in het land; en het is 
juist aan de vele fonteinen, beken en waterleidingen dat deze vallei bare 
voortreffelijkheid te danken heeft.
Niet minder aanschouwelijk worden de onderscheidene voorvallen en ontmoetingen door 
den Schrijver ondervonden ons voor oogen gesteld. Hetzij wij hem te midden der hem 
omringende kranken, of in de gastvrije woning van eenen Shach, of onder de hem 
vijandige dorpsbewoners of woeste Bedouinen aantreffen, overal is het alsof wij hem 
zien en hooren. Terwijl deze vaak meesterlijke beschrijvingen telkens met 
geschiedkundige en oudheidkundige bijzonderheden worden afgewisseld. Doch wat in ons 
oog vooral waarde bijzet aan dit reisverhaal is de waarheid en getrouwheid der 
voorstelling. Leest de meeste reizen in het heilige Land, van Chateaubriand, La 
Martine, Strauss en zoovele anderen, gij zult veel euthusiasme, veel geestdrift met 
de heilige plaatsen ontdekken, maar weinig kalme beschouwing, weinig waarheid. Geheel
anders bij van de Velde. Wel verre dat zijne verbeelding hem zoude meevoeren, teekent
hij naar het leven. Gij kunt het op iedere bladzijde bespeuren, dat het hem slechts 
te doen is om de ontvangen indrukken zuiver weder te geven. Volgt hem slechts naar de
put van Samaria. Zoo ergens dan zoudt gij daar den levendigen Schrijver verwachten 
als weggesleept in heilige vervoering. Neen; ook daar geeft hij waarheid, terwijl hij
het woord des Heilands leert verstaan: Die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in 
geest en waarheid. — Met afkeer wendt hij zich af van al de ontheiliging door het 
bijgeloof aan het heilige aangedaan, en schroomt niet de meeste overleveringen met 
nuchteren zin te verwerpen. Vele illusiën mogen daardoor voor den lezer wegvallen, de
waarheid heeft er zeker bij gewonnen, en met te meer vertrouwen volgen wij eenen 
gids, die ons Palestina wil leeren kennen, zoo als het is.
Juist daardoor is dit werk over Palestina een regt christelijk werk. Niet slechts 
vermeerdering van kennis, maar ook bevestiging van het geloof en ware stichting wordt
hier gevonden. Niet als of de Schrijver zijne lezers overlaadde met stichtelijke 
opmerkingen en aanhalingen van teksten. Ook deze worden hier gevonden en hoe kon het 
anders in een werk over het land des bijbels? Met treffende eenvoud worden de 
hoofdwaarheden der Schrift hier als in het voorbijgaan en ongedwongen neder gelegd.
Waar het hart mede vervuld is, kan de mond niet van zwijgen. Maar het is dit niet 
zoozeer, waarom wij dit boek stichtelijk en echt Christelijk noemen. Het is vooral de
doorgaande aanwijzing van het hooge en heilige Godsbestuur over dit land, welke ieder
belangstellenden lezer moet treffen. Palestina is een land, waarop zigthaar de vloek 
des Allerhoogsten rust, maar dat nog eenmaal heerlijk en luistervol worden kan. 
Overal, te midden der verwoesting in de natuur en bodem zijn de beginselen aanwezig 
om den grootsten zegen voorttebrengen. Een menschenhand bebouwt dezen grond, en toch 
biedt de natuur hier zoo vele liefelijkheden aan. Wat zal het zijn zoo eenmaal de 
vloek wordt weggenomen, en Immanuel's land tot hel toonbeeld zijner genade en trouw 
zal worden gesteld? Ja, terwijl de Heer zijne beloften lang vertraagt, vergunt Hij, 
dat wederom deze en gene reiziger, meer dan sedert honderden van jaren het geval was,
in die afgelegen plaatsen doordringt, den rijkdom van den grond ziet en bekend maakt,
en zijne getuigenis alzoo tot versterking doet strekken van hen, die lijdzaam 
geloovig die vervulling zijner toekomst verbeiden. Ook in vele kleine bijzonderheden 
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wordt de vervulling der profetiën aangewezen. Zoo wordt Samaria tegen over Jeruzalem 
gesteld. Van Jeruzalem heet het »de stad zal tot steenhoopen worden", en wederom «de 
stad zal herbouwd worden op haren hoop"; van Samaria daarentegen: «Ik zal hare 
steenen in de vallei storten, en hare fondamenten ontdekken." Jeruzalem is verwoest; 
maar haar puin is opgehoopt boven hare fondamenten. Samaria is ook verwoest; doch 
haar puin is afgestort in de vallei; hare fondament-steenen op de hellingen des 
heuvels verspreid, die oude, groote, grijze steenen uit den tijd van Omri en Achab 
zijn ontbloot geworden. Wat te Jeruzalem is bewaard gebleven, het puin, is te Samaria
verdwenen; wat te Jeruzalem is bedekt onder het puin, de fondamenten der oude stad, 
is te Samaria ontdekt en van den heuvel afgeworpen in de vallei.
Gaarne zonden wij nog op menige bijbelplaats wijzen, die in dit uitnemend werk 
opheldering of bevestiging ontvangt, maar wij mogen deze aankondiging naar de 
beperktheid van dit blad, niet te overmatig uitbreiden. Moge het medegedeelde velen, 
die dit reisverhaal nog niet bezitten, uitlokken om het zich onverwijld aanteschaffen
of van anderen ter lezing te verkrijgen, want het verdient algemeene bekendheid in 
ieder beschaafd Christelijk gezin, en kan onder den goddelijken zegen voor menigeen 
dienstbaar zijn tot vermeerdering van kennis, tot versterking des geloofs, en tot 
wezentlijke stichting.

25 juni 1855  [...]  de Heer Jules Oppert zal in de verzameling 
van het Britsch museum te Londen de Assyrische inschriften en gedenkteekenen moeten 
bestuderen, afkomstig van de overblijfselen van Ninive, terwijl [...]

6 augustus 1855  Een der noodlottige gevolgen van den oorlog.
Als een der noodlottige gevolgen van den tegenwoordigen oorlog mag ook wel beschouwd 
worden het voor de wetenschappen jammerlijk verlies van de verzameling der oudheden, 
welke in Assyrië en Babylonië opgedolven waren en thans naar de Wereldtentoonstelling
te Parijs zouden worden gezonden. 
Sedert meer dan 4 jaren zijn de Fransche en Engelsche agenten werkzaam geweest om de 
puinhoopen van gemelde rijken der oudheid te laten opdelven, en de gevondene 
overblijfsels van Babylons en Nineve's grootheid, die eeuwen lang begraven lagen, met
veel kosten en groote moeite bijeen te zamelen en in orde te brengen. Deze bestonden 
uit standbeelden, basreliefs, ijzeren werktuigen, sieraden van ivoor en goud, alsmede
inschriften op steenen tafels en op cylinders. Bij deze schatten der oudheid waren 
gevoegd de basreliefs, die in de laatste jaren door de Engelschen waren opgedolven. 
Het Fransche gouvernement had een vaartuig naar Bussora afgezonden, om deze 
verzameling in te nemen en naar Frankrijk te vervoeren. De voorwerpen werden te 
Mosaul op 4 vlotten geplaatst, die door eene groote boot de rivier de Tigris werden 
afgevoerd. Deze boot geraakte echter vast op eene zandbank, nabij de zamenvloeijing 
van de Tigris en de Euphraat. De Arabieren uit den omtrek dit vernemende, kwamen in 
grooten getale bijeen, roofden alles weg wat van waarde was, en sneden toen de 
opgeblazene huiden door, die onder de vlotten waren vastgehecht, om de zwaren 
marmeren voorwerpen boven te houden en gemakkelijker te vervoeren. Zoodra die huiden 
doorgesneden waren, storteden de zware marmeren platen, beelden, enz., in de diepte 
van de rivier. 
Deze noodlottige tijding is ontvangen met brieven uit Bagdad van den 25. Julij, die 
zeggen dat er geen hoop hoegenaamd overblijft om eenig gedeelte van het gezonkene op 
te visschen, en terug te bekomen.
Had Frankrijk niet zoo zeer zijne strijdkrachten op dit oogenblik in Rusland noodig 
had, dan zoude de flotilje, die deze kostbare oudheden over de Tigris vervoerde, 
ongetwijfeld door eenige gewapende magt vergezeld zijn geworden, want het is bekend, 
dat de Arabische stammen op de oevers van die rivier er op uit zijn, om alles te 
plunderen, wat op de rivier wordt vervoerd, zoo het niet met gewapende manschappen 
begeleid wordt. Zoo hebben zij voor weinige jaren een vlot of flotille geplunderd, 
waarop Layard eenige oudheden, te Ninive opgedolven, had geplaatst. Thans nu deze 
Arabieren van de afwezigheid der Turksche troepen gebruik hebben gemaakt, om het 
Turksche juk af te werpen, rooven en plunderen zij meer dan te voren. — De 
bevelhebber van het Fransche schip de Manuel zal dit ongetwijfeld geweten hebben, 
doch zal geene krijgsmagt tot zijne beschikking gehad, noch kunnen bekomen hebben. 
Frankrijk zou zelfs geen vaartuig derwaarts gezonden hebben, ware het niet geweest, 
om bij gelegenheid der wereldtentoonstelling te Parijs deze oudheden in het Museum 
van de Louvre te plaatsen.
Men moet dus ook dit voor de geschiedenis onherstelbaar verlies toeschrijven aan den 
verwoestenden oorlog, die met alle kracht gevoerd wordt, en slechts ten gevolge heeft
elkanders handel, welvaart, nijverheid te verwoesten, menschen levens bij duizenden 
op te offeren en ook de wetenschappen te benadeelen.
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De opdelvingen in Assyrien en Babylon waren reeds plotseling gestuit geworden door de
Fransche en Engelsche gouvernementen, daar er geene subsidien meer konden verleend 
worden. De Fransche kommissie van oudheidkundigen in die streken heeft, bij herhaling
hierover haar leedwezen te kennen gegeven in het tijdschrift L'Athenaée Francais, dat
op het oogenblik, dat het paleis der Assyrische koningen te Khorsabad, in zijn 
gansenen omvang, van den grond, die het bedekte, bevrijd was, en men, daarom de 
opdelving van belangrijke zaken kan verwachten, de kommissie bevel ontving, om allen 
verderen arbeid te staken en het werkvolk af te danken. [...]

19 augustus 1855  — Onder de merkwaardigheden van Assyrie, 
die door kolonel Rawlenson uit het Oosten naar Engeland zijn overgebragt en die thans
in het British Museum ten toon gesteld zijn, merkt men op: een albasten vaas, die nog
de sporen van ingelegde vruchten bevat: verschillende gouden en ivoren voorwerpen, 
een fragment van den troon van Serdanapalus, verschillende opschriften betrekkelijk 
feiten van mannen, die door de gewijde of ongewijde schrift bekend zijn, als 
Nebuchadonozor, Sardanapalus en Feglath Phalasar, kostbare steenen en andere 
kleinodiën; eindelijk eene reeks teekeningen, die op de plaat, zelve door kunstenaars
zijn gemaakt, volgens steenen tafelen, die men onmogelijk kon verplaatsen, en die de 
heerlijkste standen, antiquë vermakelijkheden, leeuwenjagten, feestmalen, enz. 
voorstellen

12 augustus 1855  Het Athenaeum bevat de volgende bijzonderheden 
omtrent het onlangs gemelde verloren gaan van eene kostbare verzameling Assyrische 
oudheden, welke de Fransche regering uit de bouwvallen in Mesopotamië voor het museum
van het Louvre gedurende verscheidene jaren had doen bijeenbrengen. De verzameling 
bestond volgens genoemd tijdschrift: 1) uit alle gedurende de laatste vier jaren te 
Khorsabad gevondene oudheden; 2) uit ongeveer 150 basreliefs van KONYUNDSCHIK en 
NIMROD, terwijl de kolonel RAWLINSON aan den beer PLACE, Fransch consul te Mossul, 
niet alleen de duplikaten, welke overgebleven waren van de opgravingen door den heer 
LAYARD, maar ook de zeer belangrijke marmeren tafels uit het jagtpaleis te Ninivé ter
beschikking gesteld en de heer PLACE het opzigt over het vervoeren dier voorwerpen 
gehad had; 3) uit de zeer kostbare verzameling van de Babylonische commissie onder 
den heer FRESNEL, welke in 40 à 50 kisten gepakt was. 
Deze geheele verzameling scheen de Fransche regering zoo belangrijk toe, dat zij 
onlangs het schip Manuël, opzettelijk naar Basra afzond, ten einde ze naar Europa 
over te brengen en aan den heer Place de inscheping en den overtogt opdroeg. Deze 
vervoegde zich dien ten gevolge met zijn' schat van Mossul naar Bagdad, laadde dien 
hier op eene groote boot en vier vlotten en zond deze flotille onder het toezigt van 
een' zijner agenten, den heer CLEMENT, den Tigris af naar het schip, hetwelk reeds te
Basra aangekomen was. Maar de boot, over laden en slecht bestuurd als zij was, stiet 
niet ver van Korna (bij de zamenvloeijing van den Tigris en den Euphraat) op eene 
rots en zonk. 
Toen de Arabieren in de nabijheid deze schipbreuk bespeurden, plunderden zij de 
zinkende boot en grepen tevens de haar vergezellende vlotten aan, in de boop van 
schatten te zullen vinden, terwijl ze de zakken opensneden, die zich op de vlotten 
bevonden, zoodat deze met de daarop staande zware marmerblokken en kisten op den 
bodem der rivier zonken. Van de geheele prachtige verzameling kwamen alleen eene baal
en vier kleine kisten te Basra aan. Brieven van die plaats en uit Bagdad van het 
einde van Junij melden, dat er geen hoop beslaat om weder een gedeelte van de 
gezonken kostbaarheden op te halen. Bij overmaat van ongeluk komt hier nog bij, dat 
de kapitein van den Manuël geene touwen en windassen bezit, waarmede hij den eenigen 
stierkolossus, welke voor het ongeluk bewaard is gebleven, aan boord kan laden, 
zoodat hij niets naar Europa kan brengen dan de reeds te Basra gebragte Engelsche 
marmerblokken, welke volgens eene vroegere overeenkomst met den kolonel RAWLINSON, 
kosteloos met een Fransch schip moeten overgebragt worden. 
Bij de smart, welke alle vrienden van wetenschap over dit onherstelbaar verlies 
moeten gevoelen, strekt het tot eenigen troost te vernemen, dat de beer PLACE van de 
steenen beelden te Khorrabad photographiën genomen heeft, terwijl die van Koyundschik
door den kunstenaar van het Britsch museum, den heer BUTCHER, afgeteekend zijn. Ook 
heeft de kolonel RAWLINSON oude kopijen van de verlorene opschriften naar Engeland 
medegebragt. Het Athenaeum meldt insgelijks, dat eerlang de belangrijkste Assyrisch-
Babylonische spijker-opschriften, met eene Latijnsche vertaling in twee gesteendrukte
boekdeelen, onder het opzigt van RAWLINSON en op kosten van het Britsche museum het 
licht zullen zien. Tevens zal het Asiatic Journal een' uitvoerigen commentaris van 
RAWLINSON over die belangrijke opschriften mededeelen. (H.)
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31 oktober 1855  — Volgens de Leeds Mercury, is door den kolonel 
Rawlinson onder de puinhoopen van het oude Babylon eene uitgebreide boekerij ontdekt,
niet gedrukt op papier, maar in gebakken steen gegrift; zij bevat uitgebreide 
verhandelingen over sterrekunde, wiskunde, ethnologie en verscheidene andere 
belangrijke takken van wetenschap. Deze verhandelingen bevatten feiten en argumenten,
welke, naar zijne meening, van geen geringen invloed zullen zijn op de studie dier 
wetenschappen, waarop zij betrekking hebben, alsmede op bijna elken tak van 
geleerdheid in het algemeen, terwijl zij een groot licht verspreiden over Bijbelsche 
geschiedenis en Bijbelkritiek, alsmede over de geschiedenis van het menschelijk 
geslacht. — Daar Plinius en anderen naar het bestaan dier verhandelingen of liever 
naar die boekerij verwezen hebben, kan er geen twijfel bestaan omtrent hare echtheid,
zoodat het gewigt der ontdekking niet genoeg kan gewaardeerd worden.

25 februari 1856  - De Heer Rawlinson heet bij zijne nasporingen in Assyrie 
de mummie van Nebuchodonosar gevonden; zij viel echter tot stof zoodra zij aan de 
lucht werd blootgesteld; gelukkiglijk lag er een der gouden doodenmaskers op, welke 
men in verscheiden andere graven heeft gevonden; het vertoont een edel gelaat, een 
hoog breed voorhoofd en een Grieksch profiel; het wordt thas bewaard in het museum 
der Oostindische Compagnie alhier.

28 mei 1856  — Een aanzienlijke hoeveelheid aloude munten, te Ninivé 
en Babylon ontdekt, wordt elk oogenblik te Parijs verwacht. Sedert 1840 zijn zulke 
voorwerpen aldaar niet ontvangen.

10 juni 1856  — De Académie des inscr. et belles lettres stelt voor 
den driejarigen prijs ex aequo de HH. Botta en Place voor; men weet, dat de Academie 
de HH. de Laprade en Beulé heeft voorgesteld. Deze laatste is tevens voorgesteld door
de Akademie van fraaije kunsten. Wie de Académie des Sciences mor. et pol. heeft 
voorgesteld is nog niet bekend.

7 juli 1856  NINEVEH EN DE HEILIGE SCHRIFT. 
— Eene Voorlezing door J. J. VAN OOSTERZEE. Te Rotterdam, bij VAN DER MEER & 
VERBRUGGEN. 1856. 

(Ingezonden.) 
Er is een licht opgegaan in het Oosten, dat niet slechts de duisternis, waarin de 
geschiedenis der oudste volkeren nog gehuld is, allengskens verdrijft, maar ook de 
Heilige Oorkonden bestraalt en in nieuwen heerlijken glans doet schitteren. Dat licht
rijst op uit de puinhoopen van Nineveh en Babel, de Koninginnen der Steden van het 
rijke en magtige Oosten, en elk gedenkteeken. dat uit dien klassieken grond wordt 
opgedolven, en elk voorwerp, dat uit dit eeuwen-oude graf wordt te voorschijn 
gebragt, vermeerdert dat licht, verhoogt dien glans, is een nieuw Zegel aan de rollen
der Profeten, een nieuw Amen op het woord van God. Wat de onvermoeide vlijt van RICH,
BOTTA, LAYABD, RAWLINSOU, LA PLACE, aan het zand der woestijn ontrukte, werd naar 
Europa gevoerd, om door de beroemdste taal-, geschied- en oudheidkundigen van 
Frankrijk, Engeland en Duitschland, onderzocht, ontcijferd en verklaard te worden. 
Reeds hebben zij in menig geschrift de resultaten hunner studiën der geleerde wereld 
aangeboden; doch die schriften mogen vele vaderlandsche geleerden niet onbekend zijn 
gebleven, voor het groot publiek — dat echter prijs stelt en begeerig is te weten wat
de geschiedenis, wat vooral de Bijbelsche geschiedenis aan die ontdekte en 
ontcijferde monumenten te danken heeft, wat beide er nog van verwachten mogen — 
bleven zij verborgen. Dit wist van Oosterzee, dit bewoog hem, steeds bereid om rijne 
wetenschap, tijd en pen aan bevordering van kennis dienstbaar te maken, eene 
redevoering op te stellen, waarin hij even duidelijk als grondig, even bevallig als 
geleerd aantoont, welk een heerlijk licht uit de bouwvallen van Assyrië en Babylonië 
over de Heilige Schrift is opgegaan. Wij mogen deze redevoering te regt eene nieuwe 
parel aan zijne letterkroon heeten; een klein doch kostbaar Bundeltje, bij de 
belangrijke reeks van geschriften gevoegd.            S.

5 augustus 1856  — Het museum van Assyrische antiquiteiten van het Louvre 
is voor eenige maanden gesloten, omdat daarin een aantal nieuwe zeldzaamheden van 
groote waarde zullen worden gebragt. Deze voorwerpen, verzonden door den heer Victor 
Place, oud-consul te Mossoul, zijn afkomstig uit de ruïnen van het paleis van 
Ghersabad te Ninivé, en bijeenverzameld door de Arabieren van Gaäd, niet ver van de 
samenvloeijing van den Niger met de Euphraat. 
Een gedeelte dier voorwerpen is reeds te Parijs aangekomen, te zamen uitmakende 
dertig groote kisten, gevuld met bas reliëfs. De twee voornaamste stukken zijn een 
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groot bas-relief, voorstellende een soort van Hercules van 20 voeten hoog, en een 
kolossaal, gevleugelde stier, met een menschenhoofd. Deze stier is bijna 25 voeten 
hoog en 30 voeten breed. Het hoofd is harig, terwijl de kruin versierd is met eene 
soort van kroon, in den vorm van een toren, waaraan twee hoorns aangebragt zijn. Het 
hoofdhaar komt van onder die kroon te voorschijn in symetrische vlechten. De vleugels
zijn uitgespreid, zijn buitengewoon groot en verheffen zich boven het hoofd. 
Het is een grootsch stuk van schoon karakter, dat waarschijnlijk eene godsdienstige 
beteekenis gehad heeft. Ook zal het museum versierd worden met een oliefant van 
graniet. Overigens gelijken deze Assyrische voorwerpen geheel aan die, welke voor 
tien jaren door de heeren Botta en Eugène Flandin te Parijs gebragt zijn.

14 oktober 1856  — Men houdt zich thans bezig de onlangs alhier 
aangekomene oudheden, die te Ninivé en Babylon opgedolven zijn, in eene der zalen van
het Louvre, tegenover het Egyptische museum, te plaatsen. 

26 maart 1857  De wetenschappelijke zending, in 1851 door de Fransche Regering 
gelast om de oude gedenkteekenen van Mesopotamie te onderzoeken, heeft thans 
aangevangen de vruchten van haar onderzoek openbaar te maken. Bij Gide en Baudry zijn
de beide eerste afleveringen in het licht verschenen van de beschrijving dier reize. 
De bekende Jules Oppert, die met Fulgence Fresnel en Felix Thomas de onderneming ten 
uitvoer bragt, heeft de hoofdredactie van het werk. De eerste afleveringen zijn 
vooral van pittoresken aard: gezigten, geteekend en gegraveerd door Felix Thomas, van
de puinhopen van Babylon, van den toren van Babel, van de pyramide van Belus en van 
de Koningsstad met hare hangende tuinen. De afmetingen, bijzonder van den toren van 
Babel, zijn trigonometrisch door J. Oppert opgenomen en geteekend. Aan dezen is ook 
de bearbeiding opgedragen van den tekst, die in twee kwarto deelen het licht zal 
zien. Die tekst zal inhouden de beschrijving van de reis en de werkzaamheden der 
commissie; topographische ophelderingen over de ligging van Babylon en Ninive volgens
de nieuwste ontdekkingen; eene geschiedenis der Assyriers en Babyloniers opklimmende 
tot 2000 jaren voor Christus en alleen uit hunne gedenkteekenen afgeleid; eindelijk 
eene uitvoerige verhandeling over de ontcijfering van het dusgenaamde spijkerschrift.
(K. en L. B.

16 juni 1857  - Het verslag van de reeds meermalen vermelde nasporingen 
en de opdelvingen van den Heer W. K. Loftus in het oude Chaldaea en Suscana en vooral
in Warka (het Erech der Genesis) en in Susa, op eene reis van 1849 tot 1852, is thans
in het licht verschenen.
Volgens het Athenaeum, hetwelk een verslag van dit werk geeft, bestaat het gevondene 
in het eerstgemelde land niet in basreliefs, zoo als in de paleizen van Assyrie, maar
daarentegen heeft men bij de opdelvingen eene rijke toelichting van de Babylonische 
bouwkunde en de wijze van begraven voor 2000 voor onze tijdrekening verkregen. De 
ontdekking van het koninklijk paleis te Susa is reeds vroeger vermeld; het bestaan 
uit verscheidene zuilengroep van 343'9" in het front en 244' in de diepte. Twee 
piedestallen in het midden bevatten inscriptien, welke op Artaxerxes Memnon 
betrekking hebben, Onder de aldaar gevondene oudheden bevindt zich eene verzameling 
van Egyptische vazen, die naar Susa gebragt werden en de naam van Xerxes voeren. 
Tevens deelt men bij deze gelegenheid mede, dat de uitgave der Assyrische 
inscriptien, die zich in het Britsche Museum bevinden, eerlang te gemoet gezien 
wordt. In het jaarlijksch verslag van het Aziatisch genootschap wordt gemeld, 
hoeverre de toebereidselen daartoe onder het toezigt van Sir Henry Rawlinson 
gevorderd zijn. De annalen van Sanherib en Tiglath-Pileser, de historische tafelen 
van Sardanplus, het gedenkteeken van Schamas Phul en de korte inscriptien van den 
Bijbelschen Phul, eindelijk de Nebbi-Yunus-inscriptie van Sanherib waren gekopieerd 
en gedeeltelijk reeds gedrukt. Eene overbrenging daarvan in Romeinsch schrift net 
eene woordelijke vertaling door Rawlinson vervaardigd, zal op zijne kosten gedrukt 
worden; eene tweede vrijere vertaling van denzelven tekst, op kosten van het 
Aziatische genootschap, in zijn jaarboek. De verwachting, dat de regering de uitgave 
dezer belangrijke inscriptien door eene geldelijke bijdrage zoude ondersteunen, is 
niet vervuld.

12 oktober 1857  HET BRITSCH MUSEUM, ZIJNE VERZAMELINGEN, NIEUWE LEESZAAL
EN VERGROOTING DER BIBLIOTHEEK.
[...] Hoe aanzienlijk de sommen zijn, welke het museum voor aankoopen van oudheden 
besteedt, leveren zij echter nog niet de helft der jaarlijksche toeneming aan 
voorwerpen op, zoo aanmerkelijk zijn de legaten, de geschenken en wat de ministerien 
aan toevallig verkregene of door buitengewone zendingen en opdelvingen aan den dag 
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gebragte voorwerpen aan het museum afgeven. Zoo werden dezer dagen 120 kist oudheden 
uit Halicarnassus uitgepakt, welke het ministerie van buitenl. zaken had laten 
opdelven en herwaarts zenden. Zij bestaan uit overblijfselen van het groote Mausoleum
en men kan onder de peristyle van het museum een van de 4 kolossale paarden zien, 
welke op den top der pyramide stonden, welke de graftombe vormde. Het heeft een der 
achtervoeten verloren en het hoofd en de staart zijn afgebroken, maar gevonden en zij
worden er thans weder aangevoegd. De geheele verzameling zal gezamenlijk in eene der 
nieuwe zalen, waaraan gebouwd wordt, eene plaats verkrijgen. Want de verzameling van 
oudheden neemt zoo snel toe, dat men onophoudelijk voor nieuwe zalen zorgen en die op
nieuw classificeren en schikken moet. De nieuwe verzamelingen van Assyrische 
basreliefs, die Loftus heeft opgedolven, staan nog in de onderaardsche zalen, alwaar 
zij in ramen gevat en de gebrokene deelen bijeengevoegd worden, tot dat eene nieuwe 
zaal voor haar gebouwd is; want men wil die byeen houden en in de orde plaatsen, 
waarin zij op hare oorspronkelijke plaats stonden. Zij zijn verreweg de fraaist 
gewerkte van alle Assyrische beeldwerken en komen van het jongste der paleizen te 
Ninive, namelijk dat van Koyuntschik, hetwelk het eerst door Botta is opgedolven. Het
zijn reeksen van jagttooneelen, leeuwen, wilde ezels, wilde paarden, alle van 
buitengewone schoonheid. Wanneer men bedenkt, dat de Franschen het eerst de oudheden 
van Ninive ontdekt hebben en dat zij aan Botta en Place zeer ijverige helpers hadden,
kan men niet zonder verwondering zien, hoe rijk het Britsch museum aan allerlei 
Assyrische voorwerpen is, terwijl de Louvre zoo arm daaraan is. 
Buitendien heeft het museum in het laatste jaar nog eene groote menigte belangrijke 
bijdragen ontvangen, zoo als de resultaten van de opgravingen te Dardanus, nieuw- en 
oud-Troja en omstreken, welke gedurende den Turkschen oorlog in de nabijheid van het 
hospitaal van Renikioi gedaan en door den minister van buitenl. zaken ingezonden 
werden. Van al den rijkdom, van al de verzamelingen worden catalogussen uitgegeven en
voor zeer goedkoope prijzen verkocht; buitendien worden gips afdrukken van alle 
marmeren voorwerpen, wier toestand dit veroorlooft, vervaardigd, die te koop zijn, en
eene photographische inrigting is bestemd, om facsimile's van handschriften en 
documenten te maken. Zoo zal eerlang eene facsimile der brieven van Clemens van Kome,
naar het eenige handschrift, uitgegeven worden. Het Parlement heeft ook een 
afzonderlijk fonds van 1500£ vastgesteld, om de Assyrische opschriften te laten 
lithographiëren; deze worden onder het toezigt van Rawlinson, door Norris 
afgeschreven en op steen overgebragt, hetgeen bij de zeer fijn geschrevene cylinders 
en om andere redenen geen gemakkelijk werk is en de uiterste naauwkeurigheid en 
oefening in het lezen vereischt. Reeds zijn ongeveer 50 foliobladen gereed, zoodat 
weldra de eerste aflevering zal verschijnen. Vooreerst zullen 800 bladen in twee 
deelen uitgegeven worden. 

9 juni 1858  [...] Gedurende het afgeloopen jaar is men voortgegaan 
met het overschrijven en in steendruk brengen van de Assyrische en babylonische 
opschriften in spijkerschrift. Tot den 12 Februarij 1858 had deze arbeid de volgende 
uitkomsten opgeleverd: zeven opschriften van 12 bladen en 818 regels waren 
voleindigd, en in 500 exemplaren afgedrukt; vier opschriften van 9 bladen en 918 
regels waren afgewerkt en voor den druk gereed gemaakt, en afschriften van zes 
opschriften van 15 bladzijden zeer gevorderd. [...] 

11 april 1859  MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEYDEN.
Bij het overzigt, dat wij ook thans weder meededeelen over den staat van de 
Rijksverzameling van oudheden gedurende het afgeloopen jaar kunnen wij van vele 
aanzienlijke vermeerderingen gewagen, die gedurende dien tijd verschillende 
afdeelingen in het museum hebben verrijkt. 
AZIATISCHE MONUMENTEN. Tot nog toe was de verzameling zeer schaarsch eigenlijk, in 
vergelijking met de rijke ontdekkingen der laatste jaren, bijna in het geheel niet 
voorzien van overblijfselen uit de ASSYRISCHE oudheid. Wel werden aanbiedingen gedaan
tot aankoop van verschillende, daaronder ook groote voorwerpen, die op het gebied van
het oude rijk van Ninive waren opgedolven, maar de omstandigheden konden zulk een 
aankoop niet gedoogen. Het was dus een alleraangenaamst berigt, dat de Heer d'Olfers,
directeur-generaal der Koninklijke Museen te Berlijn, een aantal afgietsels in 
pleister, vervaardigd naar oorspronkelijke groote Assyrische basrehefs in de 
Berlijnsche verzameling, voor het Nederlandsche museum ter beschikking wilde stellen.
Met den meesten dank werd die gelegenheid aangegrepen, en zoo erlangden wij eene 
verzameling van uitmuntend bewerkte afgietsels van basreliefs, die thans den voorgang
van het Museum versieren en uitnemend geschikt zijn om een denkbeeld te geven van de 
Assyrische kunst. Eene korte beschrijving van de basreliefs zal doen zien dat wij 
hier met regt van eene aanzienlijke aanwinst mogen spreken. 
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Een basrelief in vier platen, te zamen hoog 2.5, breed 2.16 el, voorstellende, in 
meer dan levensgrootte, eenen gewapenden kamerling of gesnedene van de regter zijde 
en eenen gevleugelden genius (koning of priester (?) van de linkerzijde gezien; 
laatstgemelde met een pijnappel in de opgeheven regter, een klein emmertje in de naar
beneden uitgestoken linker hand. Een opschrift in spijkerkarakters loopt, omtrent in 
het midden der voorstelling over de geheele breedte over het veld en het beeldwerk 
heen. 
Basrelief in twee platen, te zamen hoog 2.35, breed 1.57 el, voorstellende eene 
menschengestalte met vleugels en gierenkop, waarschijnlijk de God Nisroth, van de 
linker zijde gezien. Een opschrift in spijkerkarakters loopt over de geheele breedte,
zoowel over het veld als over het beeldwerk 
Beide oorspronkelijken zijn afkomstig uit Nimroed. 
Basrelief in vijf aan elkander sluitende platen, te zamen hoog 2.30 el, breed 2 el. 
De voorstelling is in drie boven elkander geplaatste afdeelingen verdeeld. In de 
bovenste ziet men eenen heiligen boom tusschen twee knielende gevleugelde geniussen 
(Priesters of Koningen (?), achter een dezer beelden een tweeden heiligen boom. De 
middelste afdeeling is ingenomen door een grooten tekst in spijkerschrift. In de 
onderste afdeeling zijn wederom twee heilige boomen, even als voren, uitgehouwen; 
doch worden de twee knielende personen door twee staande beelden met vleugels en 
gierenkoppen vervangen. 
Basrelief in twee platen als boven, te zamen hoog 1.78 el, breed 1.24 el. Twee 
elkander volgende krijgslieden, van de linker zijde gezien, met schild, boog, pijlen 
en kort zwaard gewapend. 
Basrelief in vier platen als boven, te zamen hoog 1.82, breed 2.14 el. Vier 
krijgslieden en een gedeelte van eenen vijfden krijger, als boven, doch met schild, 
boog, pijlen, speer en korte sabel gewapend. 
Basrelief in ééne plaat, hoog 98 palmen, breed 1.82 el, met de voorstelling eener 
leeuwenjagt. Twee mannen vervolgen in eene kar door drie galopperende paarden 
voortgetrokken, eenen leeuw, die reeds door onderscheidene pijlen getroffen is. 
Bovenaan is nog de laatste regel van een opschrift in spijkerletters zigtbaar. 
Wij hebben bij die afgietsels thans ook twee andere geplaatst die, van een 
oorspronkelijk van Persepolis afkomstig en in het Britsche museum bewaard basrelief 
genomen, reeds vroeger alhier verkregen waren, alsmede het afgietsel van eenen 
baksteen met spijkerschrift en eenige gegraveerde facsimile's van dergelijke 
opschriften uit Babylons bouwvallen afkomstig en in de verzamenling der voormalige 
0.-I. Compagnie te Londen bewaard.

29 december 1859  Het is zekerlijk weinig bekend wat de oorsprong 
is geweest der thans algemeen gedragen wordende zijden manshoeden, die de vilten of 
kastoren vervangen hebben. Men leest deswege in een blad het volgende: 
De heer Botta, een der geleerden die de bouwvallen van Ninivé hebben ontdekt, bevond 
zich vóór 183O te Kanton, waar hij zijn kastoren hoed, die versleten was bij een 
stroohoedenmaker te dier stede bragt met de vraag of hij in staat was een dergelijken
na te maken. De werkman nam de taak op zich en na verloop van eenige dagen stelde hij
den heer Botta niet een kastoren hoed van den begeerden vorm, maar een van een zeer 
zachte en blinkende stof ter hand. De heer Botta keerde naar Frankrijk terug en ter 
herstelling gaf hij dien aan een Parijsch hoedenmaker, die verbaasd stond over de hem
geheel vreemde bewerking. Hij onderzocht den hoed nauwkeurig en eenigen tijd daarna 
kwamen de thans gedragen wordende zijden hoeden in de mode. De Chineesche hoedemaker 
had bij gebrek aan kastor de zachte, blinkende stof genomen, waanmede tegenwoordig 
schier algemeen de manshoeden bekleed zijn.

13 januari 1860  Voor eenigen tijd wist een Armeniër van de Porte 
een firman te bekomen, waarbij hem vergund werd, in Wan en de omstreken, dus in 
Turksch Armenië, opgravingen van oudheden te beproeven onder de voorwaarde om de te 
vijlen goud- en zilverwerken aan de Porte af te leveren. Met dezen firman begaf hij 
zich naar Wan; hij liet daar onder anderen een ouden Kerkmuur onderzoeken en vond 
achter dezen een aantal antieke beeldhouwwerken, metalen afgodsbeelden, eene groote 
koperen tafel voorzien met spijkerschrift enz. De ontdekker schijnt allen smaak voor 
wetenschap te hebben gemist; althans hij liet alle gevonden voorwerpen, zonder eenig 
bedenken, versmelten om er ketels, pannen, kastrollen en andere dergelijke dingen van
te maken. De wetenschappelijke wereld zal zeker het verlies van zulke oudheden 
betreuren.

7 februari 1860  In de laatste bijeenkomst van de Aziatische Maatschappij 
las lord Strangford de vertaling voor van een opschrift van Sennacherib, dat men op 
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een cylinder van klei gevonden had en door het Britsche Museum in druk was gebragt. 
De vertaling was van den heer Fox Talbot, volgens de uitgave van het opschrift door 
Bellini, bij Grotefend. Het begint met de overwinning op Merodach-Baladan en diens 
bondgenooten van Edom en Susiana, de bemagtiging van Babylon, de plundering en het 
gevangen nemen van alle volgelingen, zijne vrouw en zijnen harem, die als roof werden
verdeeld. Hij verhaalt vervolgens de bemagtiging en vernietiging van 80 groote steden
en 820 kleinere in Chaldea: waarna Belibus in de plaats van Merodach-Baladan werd 
aangestel:d  Na de terugkomst van Sennacherib uit Babylonië wordt de overwinning van 
zeventien stammen vermeld, waarvan de namen zijn opgeteekend, benevens de wegvoering 
van twee honderd acht duizend gevangenen en eene groote hoeveelheid paarden en vee, 
waarvan al de bijzonderheden worden genoemd, met vermelding, dat hij eene steenen 
tafel in zijne Koninklijke stad oprigtte, waarop al zijne overwinningen gegrift 
waren, en dat hij schattingen ontving van de verwijderde Meden, welke onbekend waren 
aan zijne voorgangers. Sennacherib beschrijft vervolgens de verbeteringen, die hij in
Niniveh aanbragt, den bouw van een prachtig paleis, het herstel der oude grachten, 
ten einde de stad van water te voorzien, alsmede het vervaardigen van nieuwe 
dusdanige werken, verder het verwijden van straten en pleinen, het oprigten van 
poorten of bogen en andere verfraaijingen, tot dat «de stad een zonneglans bezat», 
naar luid van het opschrift, hetwelk eindigt met zegeningen in te roepen over hem, 
die zijn paleis herstelt nadat het vervallen zal zijn, doch het bevat geene 
veroordeeling over hen, die zulk een duren pligt verzuimen, zoo als men in andere 
oude opschriften leest.

8 augustus 1860  DAMASCUS.
De stad Damascus, wier naam zoo droef door Europa geklonken heeft, is de meest 
gewigtige, de oudste en belangwekkendste stad van geheel Syrië. Zij ligt in eene 
vruchtbare vlakte, door vele waterstroomen besproeid, tusschen den laatsten 
oostelijken bergrug van den Anti-Libanon en de groote woestijn, ongeveer 80 mijlen 
van de zee. 
Haar stichter zou, naar men wil, Abraham of een ander der eerste aartsvaders geweest 
zijn. Hare geschiedenis is onbestemd tot op den tijd van David, die, omstreeks het 
midden zijner regering, er zich van meester maakte. Tiglath Pelezer, de Koning der 
Assyriers, ontweldigde haar den Hebreërs en voerde de inwoners naar Medië. Van dat 
tijdstip tot op de opkomst der Arabieren, deelde Damascus het lot der andere Syrische
steden, die achtereenvolgens werden veroverd door de Perzen, de Grieken, de Romeinen 
en de Keizers van het Oostersche rijk. In 633 werd zij door de Arabieren, onder 
aanvoering van den beroemden Kaled, ingenomen [...]

13 augustus 1860  EENIGE BIJZONDERHEDEN VAN KHO[?]
Dit Aziatisch Turksch dorp ligt tegenover Mosul en wordt ervan gescheiden door de 
bekende rivier den Tiger. Voor de levenden geschiedschrijver heeft het in onze dagen 
een groot ?gen, door de resultaten der opgravingen, welke aldaar ges?de plaats, waar 
met Herodotus alle nieuwere geleerden de ? oude beroemde Ninivé beweren gevonden te 
hebben. De eer komt aan den Franschen consul Botta, te Mosul, toe. Deze ?armen 
Arabier in 1843 onderrigt. dat groote, met beeldhou? steenen in de gewelfde kelders 
en fondamenten van de huizen stonden. De regering van Frankrijk hiermede bekend 
gemaakt ? door genoopt, om opgravingen te laten doen. Men kocht b? de bewoners af, 
liet de huizen, welke in een omtrek van 4? een heuvel stonden, omverhalen en vond 
spoedig de duidelij? een buitengewoon groot gebouw; men groef tot op eene diepte ? 
Vijftien groote zalen, 1500 Ned. ellen lang, werden op die ? Zij zijn versierd met 
beeldhouwwerken en talrijke (wel is? ontcijferde) opschriften en menigvuldige 
basreliefs, die ons ? weinig bekenden toestand der beschaving van de oude As? magt, 
zijne zeden, gebruiken en kleederdragten vertoonen. ? slagen, belegeringen van vaste 
plaatsen, jagtpartijen en pro? afgebeeld. Alles schijnt te zijn bestemd, om van het 
koninklijk gezag een denkbeeld te geven en ? bemerkt, dat des ten naauwste vereenigd,
den staat van Assyrie beheerschte ? de vorst geenszins voor de priesters moest 
onderdoen. O? den Koning en de goden; deze beschermen, bewaken; ? strijdt, straft en 
schenkt genade. Hier ziet men den Koning i? vergezeld door zijne gesnedenen, die 
vliegenwaaijer, zonnen? penen dragen; daar worden hem geschenken, als: Paarden ?
nassen, bokkenhuiden met goud gevuld of afbeeldingen va? bij stormerhand heeft 
ingenomen, aangeboden; nu eens ? Koning met eenen helm en met den boog gewapend, 
terwijl h? wagen en aan het hoofd van zijn leger, zegevierend over het ? dan eens 
houdt hij onder zonneschermen, in veroverde sted? enz. Overal aanschouwt het oog de 
weelde van een Aziatis?
In de belegeringen herkent men merkwaardig belegeringen ?en al het krijgstuig der 
belegeraars, van den ram, tot het ve? muren gebezigd af, tot den brandstapel toe. 
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Onder hen, die ? torens, welke de groote Koning belegert, onderscheidt men w? Perzen,
Pheniciërs, Israëlieten, ja zelfs Negers van Ethio?
Sanherib de vorsten van Egypte vervolgde, om hen te tuch? vermetelheid, Samaria te 
willen helpen. Evenzoo ziet men ? der woestijn, den Koning volbloedhengsten en 
kameelen aanb? ziet Tyrus zich ver boven het water verheffende; de ? den Libanon, 
welke in schepen worden aangevoerd, enz. ? feesten en drinkgelagen volgen op de 
overwinningen. De gasten ? tafels gezeten, welke met stierkoppen en leeuwenpooten 
versie? den zijn met de kostelijke geregten. Met heerlijk bewerkte bek? klonken; 
gesnedenen spoeden zich om de ledige vaten terwijl anderen met waaijers voorzien, de 
vliegen zoeken te verjagen van goden in hunne meestal monsterachtige gedaante zien 
er? luidruchtige feest neder. Alles is stelselmatig naar de regelen ?lige kunst 
voorgesteld in eenen stijl, welke zoo zuiver als ? verheven is, en eenigzins aan de 
kunst van Egypte doet denken ? nu en dan aan het gunstige tijdvak der Grieksche kunst
het? mige beelden van goden, als een met een adelaarskop, schijnen aan Egyptische 
goden ontleend; de stier komt ook menigmalen ? der Assyrische goden.
Eene menigte der gevondene beeldhouwwerken vindt men t? in het Louvre te Parijs.
A ....

16 oktober 1860  BERLIJN, 14 Oct. (des Ochtends). Gisteren is alhier 
aangekomen de Heer Oppert, door de Fransche regering gezonden ter bijwoning van de 
plegtige viering van het halve eeuwfeest der universiteit. De Heer Oppert is een 
Duitscher van geboorte, namelijk een Hamburger en een der beroemdste Oriëntalisten 
van den tegenwoordigen tijd. Hij heeft zich o. a. beroemd gemaakt door zijne werken 
over het spijkerschrift en de taal der oude Perzen, zoomede door zijne deelneming aan
de expeditie, door de Fransche regering in der tijd naar Mesopotamie gezonden. De Hr.
Oppert heeft een werkkring buiten 's lands gezocht en gevonden, waarin hij zich een 
schitterenden roem heeft verworven.

2 september 1861  — De Yezidi's of duivelaanbidders vormen een talrijken 
volksstam, die in Mesopotamië, Klein Azië en Zuidelijk Rusland verspreid is en 
overal, te midden der verschillende stammen waartusschen hij woont, zijne 
eigenaardige physische en morele hoedanigheden, zijne gewoonten en zijn geloof 
bewaart. De godsdienst der yezidi's of Isedi's heeft met die der Christenen, der 
Joden en der Muzelmannen niets gemeen. Zij vereeren het kwade beginsel, en van daar 
den naam duivelaanbidders. Door den geleerde Fr. Ainsworth worden zij voor 
afstammelingen der oude Assyriërs gehouden, vooral wegens hunne gelijkenis met de 
afbeeldingen van menschen op de in onzen tijd ontdekte monumenten van Nineve en 
Babylon.

26 februari 1862  — Onder de uit Halicarnassus herwaarts overgebragte 
gedenkteekenen der kunst munt een tien Engelsche duimen hoog albasten reukvat uit, 
waarin de naam Xerxes in twee verschillende talen gegraveerd is, namelijk eens in 
Egyptisch hieroglyphschrift, en nog eens in Assyrisch spijkerschrift. Het schijnt dat
deze vaas als een der grootste schatten van Artemisia in het mausoleum geplaatst is.

4 juni 1862  Sir H. Rawlinson heeft een hoogst belangrijk gedenkteeken 
ontdekt voor de vergelijkende chronologie van de Joodsche en Assyrische geschiedenis.
Het bevat mededeelingen in spijkerschrift nopens de meeste groote gebeurtenissen die 
in westelijk Azie zijn voorgevallen tusschen het begin der 9de eeuw en de laatste 
helft der 7de eeuw voor Christus,

13 januari 1863  - In den officielen Franschen Moniteur is eergisteren
het volgende berigt uit Bagdad van 22 November 11. medegedeeld: «De door den consul 
van Frankrijk alhier in de puinhoopen van Babylon bewerkstelligde opdelvingen hebben 
tot belangrijke ontdekkingen geleid. In den tumulus of grafheuvel van Nimrod, die 
reeds in 1820 door den Engelschen reiziger Layard is bezocht, zijn vier basreliefs 
van kolossale grootte gevonden, allegorische beelden voorstellende. 
"Die bas-reliefs vertoonen meerendeels lange opschriften in wigvormige letters en 
zijn bijzonder goed geconserveerd gebleven. 
"Een zeker aantal andere overblijfsels van kleineren omvang vertoonen tooneelen uit 
het leven der Assyriers of voorvallen uit oorlogen. Eindelijk zijn er ook verscheiden
opschriften gevonden, die uit den alleroudsten tijd zijn en aan de oudheidkundigen 
aanwijzingen van zeer groot belang schijnen te zullen opleveren. 
"Die oudheden zijn nu op weg naar Frankrijk."

27 juni 1863  — Op het Louvre worden verscheiden kisten met voorwerpen van zeer hooge
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oudheid verwacht, die door den consul-generaal van Frankrijk, den heer Place, uit 
Babylon herwaarts gezonden zijn. 

27 juli 1863  - De heer Julius Oppert, die als candidaat is gesteld 
voor den grooten tweejarigen keizerlijken prijs door de Academie des inscriptions, 
wegens zijne ontcijfering van spijkerschrift en zijne werken over de Assyrische taal,
is gisteren door de buitengewone algemeene vergadering van het Fransche Instituut 
werkelijk met dien prijs begiftigd.

12 december 1863  [...] Hetzelfde blad deelt mede, dat de heer Delaporte, 
Fransch consul te Bagdad, in de nabijheid van het dorp Keffil, niet ver van de plaats
waar het oude Babylon eenmaal stond, opgravingen heeft doen bewerkstelligen. Bij die 
gelegenheid zijn voorwerpen van groote waarde gevonden, herkomstig uit den tijd van 
Alexander den Groote.

21 juni 1864  — In het zuidelijke gedeelte van Mesopotamie, in Irak Arabi, 
nabij de plaats waar eenmaal Babylon werd gevonden, bestaat thans nog eene kolonie 
Israëlieten, sterk 70 zielen. Het zonderlingste is, dat een hunner zich noemt een 
afstammeling van Koning Joachim, die van 611-600 vóór Chr. regeerde; al de overigen 
zijn, zeggen zij, lijnregte afstammelingen der Leviten.

30 juli 1864  Onlangs werd door de dagbladen melding gemaakt van het bestaan 
eener Israël, colonie van ongeveer 70 familiën in het zuidelijk gedeelte van 
Mesopotamië, in de streek waar zich eenmaal Babylon bevond. Wij kunnen er thans het 
volgende bijvoegen, deels tot rectifiëring, deels tot aanvulling. Bedoelde familiën 
zijn geen eigenlijke Israëlieten, maar Karaïten. Gedurig werden zij, doch te 
vergeefs, door de bevolking gedwongen om hunne godsdienst te verlaten, en ten einde 
nu verdere vervolgingen te ontgaan, zonden zij twee afgevaardigden naar den te 
Jeruzalem vertoevenden oudheid-vorscher Abraham Fircowich, ten einde van hunne 
geloofsgenooten, de Karaïten, eene ondersteuning van 30,000 piasters ten behoeve 
hunner emigratie naar Jeruzalem te erlangen. Later, zeggen zij, zouden zij elke hulp 
kunnen ontberen, naardien zij, de vrouwen niet uitgezonderd, zeer bedreven zijn in 
het vervaardigen van Perzische divans. (W. v. Isr.)

1 januari 1865  PRE-HISTORIC TIMES,
AS ILLUSTRATED BY ANCIENT REMAINS, AND THE MANNERS AND CUSTOMS OF MODERN SAVAGES.
BY JOHN LUBBOCK, F.R.S.
http://books.google.nl/books?id=xHo-
AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:LCCN71457801&hl=nl&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false 

28 juli 1865  — Door wetenschappelijke ontdekkingsreizigers wordt thans 
met genoegzame zekerheid vastgesteld, dat de "lijm" die bouwers van Babel voor "Leem"
gebruikten, niets anders was dan onze hedendaagsche "petroleum" nadat er de vlugtige 
deelen door verdamping uit gedreven waren. Layard maakt gewag van de beroemde bronnen
van Is, waaruit de bouwers van Ninereh en Babylon zulke ontzaggelijke hoeveelheden 
van hunne leem haalden. Deze bronnen vloeiden 3000 jaren voor J. C. en vloeijen nog 
ten huidigen dage.

10 november 1865  - De geleerde dr. Oppert, van Parijs, welke zich 
met nasporingen over het oude spijkerschrift in het Britisch Museum te Londen bezig 
houdt, heeft, volgens de Reader, thans op eene obilisk de woorden ontdekt van 
Achabbu Ciri'lay (Achab de Israëliet) met andere geschiedkundige bijzonderheden, 
welke met de Israëlietische geschiedenis volkomen overeenstemmen.

20 juli 1866  FRANKRIJK.
Door zijne wetenschappelijke voorlezingen bij de Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres heeft prof. Oppert de belangstelling zijner hoorders opgewekt. Hij 
draagt daar voor studiën over de vroegere betrekkingen, die tusschen Egypte en 
Assyrië hebben bestaan. Deze voordragten bevatten de ontcijfering van de door hem 
ontdekte spijker-opschriften. Men wordt daardoor bekend met de opvolging van sommige 
koningen van Assyrië. Deze zijn: 1º. Sargon, die Sabacon overwon; 3º. Sancherib, die 
de Israëlieten aanviel; 3º. Chatsar-Addon en 4º. diens zoon Sardanapalus VI (670-666 
vóór de gew. jaart.), die Egypte veroverde. Men ziet hieruit van welk belang deze 
arbeid is ook voor de bijbelsche geschiedenis.
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1 november 1869  — Usserius, professor in de theologie te Dublin, heeft 1610
berekeningen openbaar gemaakt, met het doel om aan te toonen, dat de wereld 4000 
jaren voor de christelijke jaartelling is geschapen — precies op den 26. Oktober, 't 
Is dus niet erg, dat Parijs op 26 Okt. geen oproer gezien heeft, de dag heeft dat 
voor zijn roem niet noodig, en dat Chassé op 26 Okt. 1830 Antwerpen bombardeerde, in 
1282 op 26 Okt. de siciliaansche vesper begon, in 1530 op 26 Okt. de orde der 
Malthezer ridders gesticht werd kan voortaan voor de eer van den dag wel onvermeld 
blijven. Zou mijnheer Usserius niet zijn best willen doen, om eenige duizendtallen 
berekeningen te maken waardoor andere minder gelukkige dagen met die 
gedenkwaardigheden begunstigd werden? Hij schijnt nog al tijd te hebben voor zoo 
iets.

4 februari/25 maart 1867  — Als eene bijzonderheid wordt gemeld, 
dat jhr. T. M. Lycklama à Nyenholt, van Beesterzwaag (Friesland), den 5den December 
ll. te Bagdad is aangekomen, om de ruïnen van Babylon te bezoeken. 
Na door den Kaukasus te zijn gereisd, is hij over Tebris, Teheran, Ispahan en Shiras 
geheel Perzie doorgetrokken, tot aan den Perzischen zeeboezem, van waar hij over den 
Schat-el-Arab en Tiger in Bagdad is aangekomen. 
De Perzische taal vloeijend sprekende, is de heer Lycklama, slechts van inlandsche 
bedienden vergezeld en zonder militair geleide, van Teheran af geheel Perzie 
doorgetrokken, en heeft hij onder weg de ruïnen Pasargadae en Persepolis bezocht. 
Hij schijnt het voornemen te hebben, tegen het voorjaar naar Mossoul te reizen, om de
ruïnen van Ninivé te bezigtigen en verder een gedeelte van het door Europeanen bijna 
nog niet bereisde Kurdistan te bezoeken. --

17 juli 1869  — Uit het Oosten wordt berigt dat onder de puinhoopen 
van het oude Babylon een paleis is ontdekt, gevuld met schatten voor de 
oudheidkundigen. Onder de zeldzaamste voorwerpen wordt genoemd eene verzameling van 
boeken, gemaakt van uiterst fijne steentjes. De letters, waarmede deze steentjes of 
liever bladzijden zijn bedekt, zijn nog leesbaar. 

21 juli 1869  - Op een dier allerbelangrijkste bas-reliefs, 
welke in het Louvre bewaard worden en afkomstig zijn van het oude Babylon, heeft men 
onlangs een zeer aardig model van een vélocipède op een wiel ontdekt. De oude 
Babyloniërs van voor 25 à 30 eeuwen reden dus reeds op vélocipèdes. O, ingenieuse 19e
eeuw! Moet gij zoo dikwijls het gezegde getroosten: "Niets nieuws on de zon!" Binnen 
kort zal er een antidiliviaansche spoorweg ontdekt worden, de lijn Methuzalem!

20 november 1869  - De heer de Lesseps beeft thans het plan opgevat 
om de landengte van Korinthe door te graven. Een dergelijk kanaal zou de vaart van 
Marseille naar Konstantinopel 14, die van Triëst naar Konstantinopel 20 uren 
bekorten. De lengte zou slechts 2½ mijl bedragen, de kosten slechts 12 millioen 
frks., zoo men er althans in de lente van 1870 een begin mede maakte, dewijl dan vele
arbeiders van het Suezkanaal direkt daar aan 't werk gesteld konden worden. 
Intusschen heeft de voltooiing van het Suezkanaal de Engelschen met kracht het 
denkbeeld doen aanvatten, om een nog korter verbinding met Indië daar te stellen, en 
wel over Mesopolamië. Allereerst trachten zij daartoe het verkeer, dat voor eeuwen 
tusschen Indië en de Perzische golf heerschte, weder in 't leven te roepen. Reeds is 
een verdrag gesloten met den vorst van Bahrein, aan de monden van den Eufraat, alwaar
het station van een stoomlijn zal worden opgericht. De natuurlijke gesteldheid van 
het land is dezelfde gebleven, waarom zou het dus niet mogelijk zijn, het drukke 
verkeer van vroeger weder te verlevendigen? Babylon en Ninevé waren, volgens 
Herodotus, omstreeks 480 Eng. mijlen in omvang en nog bestaan de ruïnen, die onlangs 
door luitenant Low en andere Engelsche reizigers onderzocht werden en van de welvaart
dier steden getuigen. De ruïnen van Babylon strekken zich van het tegenwoordige dorp 
Mohamil tot Birs Nimrud, den Belustoren, 16 mijlen ver uit. De bijbel noemt "den 
gouden stad" ofschoon zij in een lage vlakte lag, een berg, wegens de aanzienlijke 
hoogte harer muren, torens, paleizen en tempels. De stadsmuren zijn 350 voeten hoog 
en 87 voeten dik. Thans vormt de ruïnen-massa een gebergte. Het is zoo soliede 
bewerkt, dat er nog veel is, 't welk in een zeer goeden slaat verteert. De muren van 
El-Kasr, een der koninklijke paleizen, kunnen met het beste werk van den nieuweren 
tijd konkurreeren en zijn zoo goed bewaard gebleven, dat Rich, welke deze ruinen 
nauwkeurig onderzocht heeft, aanvankelijk twijfelde of het wel een ruïne was.

23 september 1872  KATHOLIEKE LITTERATUUR.
Op de vraag, waarmede prof. Geel zijn Onderzoek en Phantasie aanving: «Wat doet ons 
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reizen?" zouden tal van reizigers bijzonder dezen nazomer een geheel ander antwoord 
moeten geven, dan de beroemde stylist in zoo keurigen vorm voordroeg. Terwijl keizers
en kanseliers, vorsten en ministers naar en van Berlijn, de internationalisten naar 
en van den Haag reizen, begeven zich tal van pelgrims naar gewijde plaatsen, keer en 
de toeristen langzamerhand van hunne uitstapjes terug en verlaten de vervolgde 
Jezuïeten hunnen gezegenden werkking, hun eigen of aangenomen vaderland.
Doch het treurigste en belangwekkendste schouwspel biedt voorzeker op dit oogenblik 
het reizen in den Elzas en Lotharingen aan, waar een overgroot getal inwoners liever 
den geboortegrond verlaat, dan zich aan het juk der overheersching van den Pruis te 
onderwerpen. 
Zeven jaar geleden was een friesch edelman getuige van een volksverhuizing op nog 
uitgebreider schaal: het waren de achtergeblevene Tscherkessen of Cirkassiërs, die na
de onderwerping van den heldhaftigen Schamyl in 1859 nog zes jaren volgehouden 
hadden, hunne onafhankelijkheid tegen den in het Oosten steeds in magt toenemenden 
Rus te verdedigen.
De weetgierige en onderzoeklievende reiziger, die dit rampzalige volk, met vee en 
huisraad langzaam voorttrekkende, en zijn tarantasse met drie of vijf paarden 
bespannen op de zuidelijke helling van de Caucasus ontmoette, of na zijn terugkeer 
uit Pitiagorsk (het Baden-Baden van Zuid-Rusland) voorbijreed, was onze landgenoot 
ridder F. M. Lycklama a Nycholt.
Deze heer had toen reeds een hoogst belangwekkende reis gemaakt. In het voorjaar van 
1865 uit Parijs vertrokken, rigtte de reiziger zich het eerst naar Riga, bezocht en 
vertoefde achtereenvolgens te Riga, Mittau, Petersburg, Moskau en Nischni-Nowogorod, 
van waar hij den geheelen Wolga afvoer, zonder evenwel te verzuimen een bezoek te  
brengen aan Kazan, Simbirsk, Kwalinsk, Wolsk, Saratow, Zarizin, Jenotajewsk en de 
Kalmukken. Vervolgens hield hij zich op te Astrakan, aan den mond der Wolga aan de 
Kaspische Zee. Hier scheepte hij zich in tot een togt over het grootste meer der 
aarde, dat hem te Rakou, de landingsplaats voor Caucasiesch Rusland bragt. Van daar 
reisde hij naar Tiflis, dat hij voor ditmaal oogenblikkehjk verliet, om den Caucasus,
een gebergte, dat de Alpen in hoogte overtreft niet slechts een bezoek te brengen, 
maar ook en bij herhaling over te trekken door den bergpas van den Asbek, een berg, 
die den Montblanc met 240 meters overtreft. 
Na te Piatigorsk nog verschillende uitstapjes te hebben gemaakt, overwinterde onze 
reiziger van '65—66 te Tiflis, de hoofdstad van Georgië, waar hij zich ook door het 
aanleeren der perzische volkstaal, tot het eigenlijke doel: eene reis in Perzië 
voorbereidde. In Maart '66 vertrok de heer Lycklama uit Tiflis over Erivan, 
Nachtehiwan en Tauris, naar Teheran de van Perzië. waar hij toen een halfjaar bleef.
Vervolgens, in Oktober '66, bezocht hij Ispahan, van waar hij de puinhoopen van 
Pasargadde en Persepolis bestudeeren ging. Te Bassora aan de golf van Perzië ging de 
reiziger onder zeil naar Bagdad, waar hij vijf maanden lang zijn winter verblijf 
hield en middelerwijl de naburige puinhoopen van Babylon kon onderzoeken. In 1867 
bezocht hij, behalve Teheran, nog hoofdzakelijk Aleppo, Hamadan (het oude Ecbatana), 
Mossoel, (Ninivé) enz. 
Het jaar 1868 was grootendeels gewijd aan het meer bekende Oosten, het Heilige Land, 
Antiochië, Palmyra, Balbek, den Libanon, Rhodes, Smirna, Konstantinopel, den Donau, 
enz. 
In ons land teruggekeerd, heeft de heer Lycklama zich drie jaren achtereen bezig 
gehouden met het redigeeren eener beschrijving van hetgeen hij gedurende drie en een 
half jaar gezien en ondervonden had ofwel, wat hij op historiesch, oudheidkundig, 
ethnologiesch, aesthetiesch of religieus gebied, in verband met de door hem bezochte 
plaatsen en de belangrijke bronnen, die hem ten dienste stonden, had nagespoord. 
Van deze beschrijving, in vier keurig gedrukte, lijvige deelen van cirka 500 bladz. 
is het eerste deel, bij C. L. van Langenhuysen alhier, en te Parijs bij Arthus 
Bertrand verschenen. Het is getiteld: Voyage en Russie, au Caucase, et en Perse, 
dans la Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrië, la Palestine et la Turquie. Dit eerste 
deel is voorzien van eene uitslaande kaart, die den geheele reisroute van den aanvang
in Rusland tot het einde in Turkije aanwijst. Het behelst de reis door Rusland en 
Caucasie. Doch dit zegt niet genoeg.
Wanneer men verwachten zou een bloot reisverhaal te lezen, dan zou men zich bedrogen 
vinden. Riga, Mittau, Petersburg enz. vertoont u de schrijver niet slechts, zooals ze
waren, tijdens hij ze bezocht, neen, ge doorreist met hem ook het verleden dier 
plaatsen liefst van de stichting der stad af. Van lieverlede wordt ge met al de 
belangrijke personen, en lotwisselingen van Lijfland, Koerland, Rusland, Georgië 
enz., bekend. De zeden, gewoonten en gebruiken der streken, die hij doortrok, vonden 
immer een open en scherpziend oog. De topografische beschrijving der steden zooals 
Petersburg, Moskau enz. is zoodanig uitvoerig en belangwekkend, dat men het meermalen
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bejammert geen plattegrond dier steden in het werk aan te treffen. Niet slechts boeit
den schrijver, wat de natuur verhevens en schoons, de kunst monumenteels en 
uitstekends aanbiedt, maar ook de bijgeloovigheden, de volksoverleveringen, de handel
en nijverheid, de veiligheid en de regering der streken, die hij doortrok. De indruk,
die de regering van Rusland op onzen reiziger maakte, is over het algemeen gunstig te
noemen. Doch wanneer Rusland zich zoo verdraagzaam en toegevend jegens de 
Mohammedanen enz. weet te toonen, is het des te onregtvaardiger, dat zij de 
katholieke Polen in hunne godsdienstige belangen zoo zeer kwelt. Ook Tsaar Peter den 
groote wordt door den schrijver zeer veel, wij zouden geneigd zijn te zeggen, te veel
lof toegezwaaid. Groot zijn ook des schrijvers verwachtingen van Ruslands toekomst: 
de reuzenstrijd met Engeland om het bezit van Indië, acht hij voor het einde dezer 
eeuw niet slechts voor mogelijk, maar zelfs voor waarschijnlijk.
Wanneer de schrijver zelf ons niet verzekerde, dat de klassieke werken uit de 
zeventiende eeuw bij voorkeur zijne gewone lektuur waren geweest, zou men het onder 
het lezen dezer reisbeschrijving wel spoedig merken. Eenvoud, natuurlijkheid, 
klaarheid en sierlijkheid zijn er de hoofdtrekken van. Dit wat den zinbouw aangaat. 
In weerwil eener weelderige en plastische woordenrijkdom, heeft de auteur zich weten 
te wachten voor die vulgaire aanwending van allerlei woorden, waaraan zoo vele 
nieuwere fransche schrijvers op het voetspoor van Viktor Hugo zich bezondigen.
Indien de volgende deelen slechts niet te zeer beneden dit eerste deel blijven, dan 
mogen wij den beschaafden lezers met het lezen van dit keurig werk, en den schrijver 
met de zamenstelling daarvan gelukwenschen.

31 januari 1873  DE CHALDEEWSCHE LEZING VAN HET BIJBELSCH ZONDVLOED-VERHAAL.
Onlangs is onder de uit de oude koninklijke bibliotheek te Ninive afkomstige groote 
menigte in spijkerschrift beschreven tafelen van klei, door den aan het Britsch 
museum verbonden geleerde, den heer George Smith, een afschrift gevonden van het 
chaldeeuwsche verhaal van den zondvloed. De heer Smith heeft dingsdag 3 December 11. 
te Londen, in de zaal der aldaar gevestigde Vereeniging voor Bijbelsche Oudheidkunde,
eene lezing over dat belangrijke stuk gehouden, waarin hij o. a. het volgende heeft 
medegedeeld. De afschriften zijn te Ninive gevonden in de boekerij van Koning 
Assurbanipal, die omstreeks het jaar 660 vóór Christus leefde. De oorspronkelijke 
tekst moet, volgens het opschrift der tafelen, aan de stad Erech toebehoord hebben en
schijnt in een zeer ouden tijd in het Semitisch-Babylonisch geschreven of vertaald te
zijn. De tijd, waarin het oorspronkelijke geschreven is, kan thans moeijelijk worden 
bepaald, maar het stuk behelsde verschillende innerlijke bewijzen van grooten 
ouderdom. 
Bij vergelijking van den tekst van het zondvloed-verhaal met uit den tijd van Sargow 
I gedagteekende verhalen blijkt hij ouder te zijn dan deze, en de oorspronkelijke 
zamenstelling kan niet later dan de 17de eeuw vóór Christus hebben plaats gehad. Naar
luid van den inhoud, dagteekent het verhaal uit den tijd van een Vorst, wiens in 
monogrammen geschreven naam nog niet gelezen kan worden, maar wien de heer Smith 
voorloopig, volgens de gewone waarde der teekens, den naam gaf van Izdubar, die, 
zooals uit de beschrijving van zijne Regering blijkt, tot den mytischen tijd 
behoorde, wiens daden aan die van Hercules herinnerden en die welligt de Nimrod der 
H. Schrift was. Deze Izdubar zou in den onmiddellijk op den zondvloed volgen den tijd
geleefd hebben. Het gedeelte der tafelen, dat op den zondvloed betrekking heeft, 
vangt aan met deze Izdubar sprekende in te voeren, die aan Sisit vraagt, hoe hij 
bekeerd is geworden, en deze deelt daarop het bouwen der ark mede en geeft het 
volgende verhaal van den zondvloed. 
"Ik deed naar het schip opgaan al mijne dienstknechten en dienstmaagden, de wilde 
dieren des velds, de gedierten des velds en de zonen van het leger (?) — die allen 
deed ik opgaan. Een vloed maakte Shamas, en hij sprak in den nacht, zeggende: "Ik zal
het doen regenen van den hemel heviglijk; ga in het midden des schips en sluit uwe 
deur." Een vloed deed hij opkomen, en hij sprak in den nacht, zeggende: "Ik zal het 
doen regenen van den hemel heviglijk." Op den dag, dat ik zijn feest gevierd had, den
dag, dien hij bepaald had; ik vreesde, ik ging in het midden des schips en sloot 
mijne deur; om het schip te besturen, aan Buzursadirabi, den stuurman, het roer gaf 
ik in zijne hand. Het worden van een onweder kwam op in den ochtend, van den horizon 
des hemels zich verbreidende, en de groote Vul donderde in het midden van hetzelve, 
en Nelo en Saru gingen vooruit; de troondragers gingen over bergen en dalen; de 
vernieler Nergal keerde om; Ninip ging vooruit en wierp neder; du geesten bragten 
verwoesting; in hunne ontzagchelijkheid vernielden zij den aardbodem; de vloed van 
Vul steeg tot den hemel; in eene woestenij veranderde hij de lagchende aarde; de 
oppervlakte der aarde overweldigde hij: hij verdelgde al wat leefde van de 
oppervlakit der aarde... de hevige storm boven de menschen bereikte den hemel. De 
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broeder zag zijnen broeder niet, hij (de storm) spaarde de menschen niet. 
De goden in den hemel vreesden den storm en zochten eene schuilplaats; zij klommen op
tot den hemel van Anu  De goden, als honden met ingetrokken staart, lagen neder. 
Isthar sprak eene rede, de groote godin sprak eene toespraak: "De aarde heeft zich 
tot zonde gekeerd, en toen in tegenwoordigheid der goden heb ik kwaad geprofeteerd; 
toen ik in tegenwoordigheid der goden kwaad profeteerde, was al mijn volk aan het 
kwade overgegeven, en ik profeteerde aldus: "Ik heb den mensch voortgebragt en laat 
hem niet als de zonen der visschen de zee vullen."" De goden weenden met haar; de 
goden, in zetels, zaten en weenden; gesloten waren hunne lippen wegens het naderende 
kwaad. Zes dagen en nachten duurden de storm en het onweder; gebroken op den zevenden
dag in zijnen loop, werd het onweder gestild, en kwam orkaan, die als eene aardbeving
vernield had, tot rust. De zee deed hij opdroogen, en de • wind en de storm waren 
geëindigd. Ik werd over de zee gedragen. De pleger van kwaad, en de geheele 
menschheid, die tot zonde vervallen was, als riethalmen dreven hunne lijken. Ik 
opende het venster en het licht kwam binnen en kwam over mijne schuilplaats; ik zat 
stil en over mijne schuilplaats kwam vrede. Ik werd over den oever gevoerd aan den 
rand van de zee; twaalf malen ver reikte de vloed over het land. Naar het land van 
Nizir ging het schip; de berg Nizir stuitte het schip en het was niet in staat er 
over te gaan. 
De eerste dag en de tweede dag, de berg Nizir dezelfde. De derde dag en de vierde 
dag, de berg Nizir dezelfde. De vijfde dag en de zesde dag, de berg Nizir dezelfde. 
Op den zevenden dag, in den loop van den dag, zond ik eene duif uit, en zij ging 
heen. De duif ging en zocht, en eene rustplaats vond zij niet en zij keerde weder. Ik
zond eene zwaluw uit, en zij ging heen. De zwaluw ging en zocht, eene rustplaats vond
zij niet, en zij keerde weder. Ik zond eene raaf, en zij ging heen. De raaf ging, en 
zag de lijken op het water, en zij at, en zij dreef, en zij keerde niet weder. Ik 
zond de dieren uit naar de vier winden, ik goot een plengoffer uit, ik bouwde een 
altaar op den top des bergs, zeven kruiden sneed ik, onder dezelve legde ik riet, 
pijnboomenhout en .... 
De goden verzamelden zich tot zijn branden; de goden verzamelden zich tot zijn goed 
branden; de goden verzamelden zich tot het offer. Met hen de groote god van oudsher, 
in zijnen loop, dien de groote helderheid van Anu had geschapen; toen de glans dier 
goden, als van Ukni, op mijn gelaat scheen, kon ik het niet verduren; in die dagen 
bad ik, dat ik het niet mogt verduren. Laat de goden komen tot mijn altaar; laat Bel 
niet komen tot mijn altaar, want hij overwoog niet, en had den storm gemaakt, en mijn
volk had hij doen omkomen in de diepte van oudsher. Ook Bel in zijnen loop zag het 
schip en Bel ging vol toorn tot de goden en geesten; laat niemand levend uitkomen; 
laat niet één man gered worden uit de diepte. Ninip opende zijnen mond en sprak, en 
zeide tot Bel den krijgsman. "Wie zal dan gered worden." Hea verstond de woorden, en 
Hea wist alle dingen; Hea opende zijnen mond en sprak, en zeide tot den krijgsman 
Bel: "Gij vorst der goden, krijgsman, toen gij toornig waart, heb gij een storm 
gemaakt; de bedrijver van alle zonde bedreef zijne zonde; de bedrijver van kwaad deed
zijn kwaad; laat de verhevene niet verbroken worden; laat de gevangene niet bevrijd 
worden; dat, in plaats dat gij een storm maakt, de leeuwen vermenigvuldigen en de 
menschen verminderen; moge de luipaarden vermenigvuldigen en de menschen verminderen 
in plaats dat gij een storm maakt, moge een hongersnood plaats hebben en het land 
verwoest worden; in plaats dat gij een storm maakt, moge de pestilentie toenemen en 
de menschen omkomen".... Hij hoorde de wijsheid der goden. Toen zijn oordeel 
voltrokken was, ging Bel op het midden des schips, hij nam mijne hand en bragt mij 
uit, en beval mij mijne huisvrouw aan mijne zijde uit te brengen." 
(Haarl. Ct.)

3 februari 1873  — Den 12 December overleed een van Engelands beroemde 
mannen, de philoloog Edwin Norris. Hij bereikte zijn 77e jaar. Nog was hij met 
spanning bezig aan een hoogst belangrijken arbeid, die waarschijnlijk in de eerste 
plaats zijnen naam tot de nakomelingschap zal overbrengen, nl. een woordenboek van 
het wiggeschrift, welke dictionaire hij met eindelooze moeite heeft samengebracht uit
tallooze fragmenten en andere bronnen, welke het Britsch Museum aanbiedt. Een ander 
hoofdwerk, welks roem hij deelt met generaal sir Henry Rawlinson, was de uitgave van 
wiggeschriften op Assyrische en Babylonische gedenkteekenen, waarvan twee deelen, elk
van 70 folio bladen, verschenen zijn. Doch zijne werkzaamheid bepaalde zich niet tot 
dit gebied. Integendeel, ook eene grammatica der Fellataal en der taal van Borneo 
heeft hij vervaardigd; voorts leerde hij de vertaling van een deel des Bijbels in het
Tahitisch en andere talen. In vroeger tijd bekleedde Norris eene betrekking in het 
India house; later was hij tolk bij het departement van buitenlandsche zaken en 
secretaris van het Aziatisch genootschap. Doch al vele jaren was hij uit die 
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betrekkingen getreden, om zich geheel aan zijne Assyrische studiën te kunnen wijden.

9 december 1873  Reconstructie der geschiedenis.
Onder hetgeen de heer George Smith uit Assyrië naar Engeland heeft gezonden, bevindt 
zich onder anderen naar vermoeden: 
"Een Assyrische wetstafel waarop zij worden bestraft die de gemaakte bepalingen 
ongehoorzaam zijn en, op den rechterstoel gezeten, zich laten omkoopen. Voorts een 
soort van woordenboek dat nieuw licht over alle in pijlschrift geschreven documenten 
verspreidt, en een inscriptie in twee talen, Akhad en Assyrisch, van groote waarde 
voor oudheidvorschers. Nog zal men vinden een zeer belangwekkend fragment, waaruit 
blijken zou dat de Sabbath een instelling dezer oude monarchiën was, en waarin de 
spijzen worden aangewezen die men op den zevenden dag gebruiken moest en verboden 
werd des konings wagen op dien dag te voorschijn te brengen, benevens andere 
opmerkelijke voorschriften. Een cylinder van Sargon (Jes. 20 I. vermoedelijk 
Sanherib) bevindt zich onder de verzameling, die op de meest treffende wijse een 
passage uit het boek Jesaja illustreert; alsmede een nieuw verhaal der regeering van 
Sardanapalus, bevattende de geschiedenis der verovering vau Babylon, 228O jaar voor 
de Christelijke tijdrekening. Een inscriptie op steen van Salmanasser en zijn zoon 
Tugultininip, die den grooten tempel bouwde, zal voor tijdrekenkundigen belangrijk 
zijn, terwijl ettelijke tafelen, waarop Babylonische gebruiken en plechtigheden staan
aangeteekend, hun gewicht hebben voor de studie der godsdiensten in 't algemeen. Uit 
Kalah Shergat komt een tafel, waarop de veroveringen van Assur-u-bal?d, en uit Hillah
een gelijktijdige inscriptie van Cyrus, met nog andere fragmenten, die mogelijk licht
zullen verspreiden over de vreemde omstandigheid dat Xerxes, schoon hij ten en 
twintig jaar geregeerd heeft, op geen dezer tot hiertoe ontdekte zuidelijke 
gedenkteekenen vermeld is gevonden  Men houde in 't oog dat er nog geen tijd geweest 
is om dit alles behoorlijk te ontcijferen; doch ook indien slechts de helft der 
verwachtingen wordt vervuld, zal onze kennis der Assyrische geschiedenis en de 
mogelijkheid om de waarheid der geschiedkundige gegevens in de schrift te staven, er 
merkelijk bij winnen."

19 april 1876  [...] Uit Bagdad wordt gemeld dat te Hilla, de plaats 
waar het oude Babylon eens stond, zich drie gevallen van pestziekte hebben 
voorgedaan. De Regeering heeft strenge maatregelen gelast, ook tegen de verspreiding 
der heerschende veeziekte.
Aan den Heer Schliemann is vergunning verleend zijn Trojaansche opgravingen voort te 
zetten. Gelijk met weet was hem dit eerst geweigerd.

17 oktober 1877  De honderdbladige roos, de Centifolia, stamt uit Azië 
waar zij het eerst in de tuinen van Semiramis te Babylon gekweekt werd, en van waar 
zij na de Babylonische gevangenschap naar Palestina is overgebracht, terwijl zij 
vervolgens vandaar naar Egypte en andere landen is verspreid. De oude Romeinen 
koesterden groote simpatie voor de rozen in het algemeen. Suetonius verhaalt zelfs 
dat Nero eenmaal 4 millioen sestersiën (bijna 4 ton gouds) aan rozen besteedde ter 
opluistering van één feest. In Engeland kwamen de rozen voor het eerst in het jaar 
1322 als een geschenk uit Italië. Reeds bij de Romeinen golden zij als simbool van 
vertrouwlijkheid, waarom zij op last van den Paus aan den biechtstoel werden gehecht,
vanwaar de uitdrukking komt: het is sub rosa (in groot vertrouwen) gezegd.

10 december 1877  Xenophon's Anabasis en het tegenwoordig Armenië.
In de Kölnische Zeitung komt een merkwaardig artikel voor, waarin de aandacht wordt 
gevestigd op het feit, dat de expeditie der 10,000 Grieken onder Xenophon, beschreven
in de Anabasis, de meeste plaatsen in Armenië, welke in den tegenwoordigen oorlog het
tooneel van belangrijke krijgsverrichtingen zijn geweest, is doorgetrokken. 
De aanvoerders van het kleine, maar dappere Grieksche leger, — zegt de schrijver, 
blijkbaar geen vriend der Russen, — dat 2278 jaar geleden zijn weg door Armenië moest
vinden, waren waarschijnlijk, wat militaire bewaamheid betreft, even ver verheven 
boven de getitelde en gedecoreerde Russische Generaals van heden als elk der 
Grieksche soldaten verheven was boven de tegenwoordige Russische militairen. Maar 
wanneer we dit verschil daarlaten en ons Perzische Satrapen voorstellen in plaats van
Turksche pacha's en de wilde Karduchen, die Xenophon's leger bestookten, door 
roovende Kurden vervangen,— dan past de geheele beschrijving uit de Anabasis volkomen
op het tegenwoordig Armenië. Daarenboven levert Xenophon's onopgesmukt en waarachtig 
verhaal sterke bewijzen voor de bewering, die men aan den Veldmaarschalk Von Moltke 
heeft toegeschreven, namelijk: dat het voor hem, die de water-beddingen van Opper-
Armenië in bezit heeft, uiterst gemakkelijk is door de rijke valleien van Eufraat en 
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Tigris tot den Indischen Oceaan door te dringen. 
Xenophon's leger telde, toen het uit de nabijheid van Babylon opbrak om naar 
Griekenland terug te keeren, ongeveer 14.000 man. Na een wintermarsch van 5 maanden 
door de vlakten van Mesopotamië en over de met sneeuw bedekte bergen van Armenië, en 
voortdurend blootgesteld aan de aanvallen der Perzen en van de vijandige bevolking, 
kwam de dappere schaar den 8sten Februari van 't jaar 400 vóór Christus te Trapezunt 
of Trebizonde aan, toen nog 10.440 man sterk. Op haar weg naar de kust der Zwarte 
Zee, had zij het meer van Van gepasseerd, was ze de Murad of Oost-Eufraat 
overgetrokken, was ze over het Bingolgebergte (waar 30 soldaten door de koude 
bezweken) aangekomen op de plaats die thans Erzerum heet en had ze daarna haar kamp 
opgeslagen in een aantal rijke dorpen. Daarna waren de Grieken, onder Xenophon's 
bekwame leiding, over Hassan-Kaleh, Zewin en langs den linkeroever van de Arastchai 
getrokken naar de oostelijke passen van het Soghanlu-gebergte, om vervolgens over 
Bardez, Olti en Gymnias (nabij het tegenwoordige Ardahan) naar zee te gaan en hun 
bekend "thalatta!" te doen hooren. 
Daar niet genoeg schepen voorhanden waren om het geheele leger naar Griekenland over 
te voeren, marcheerde een deel langs het strand naar den Hellespont (Dardanellen) en 
maakte zich, door bestorming, van Byzantium (Constantinopel) meester, een plan dat, 
gelijk men weet, ook ditmaal eenige Russische heethoofden een oogenblik gekoesterd 
hebben. 
De berg, van waar Xenophon en de zijnen het eerst de Zee bespeurden, was 
waarschijnlijk de Kartchkal, tusschen Ardanutch en Batum.

8 februari 1878  Antiquiteiten uit Armenië.
Het Britsche museum van oudheden heeft van den Engelschen gezant te Constantinopel 
eenige zeer belangrijke antiquiteiten ontvangen, die door hem nog juist bij tijds 
voor vernieling door den oorlog in veiligheid waren gebracht. Uit een artistiek en 
een philologisch standpunt beide zijn ze van groote waarde. Ze bestaan uit een 
verzameling bronzen bouwkunstige ornamenten, deel uitmakende van de versierselen van 
een koninklijk paleis van den Armenischen vorst, en daar het de eenige reliquieen der
kunst van dat oude koninkrijk zijn, die men tot nu toe ontdekt heeft, wordt de waarde
der nu gevondene er te grooter om. Het eerste en uit artistiek oogpunt belangrijkste 
voorwerp is een gevleugelde bul van brons. Die figuur is 8 Engelsche duimen hoog en 6
lang, gevormd uit een uiterst fijn brons, bevattende een groote verhouding koper, en 
nog in goeden staat. Het geheele achterlijf en de voorpooten en borst zijn die van 
een stier, terwijl het hoofd een menschenhoofd is met romp en armen compleet. Het 
hoofdhaar is opgemaakt en gevlochten op de manier, die in Assyrie gebruikelijk was, 
maar het gelaat ontbreekt. Dat schijnt in 't eerst vreemd, maar een onderzoek van de 
plaats waar 't gelaat moest zitten, toont aan, dat het een gelaat van een mensch is 
geweest en waarschijnlijk van goud dat met jodenlijm in het hoofd was vastgemaakt, 
hetonderscheidt sich van de gevleugelde stieren van Koyuntik en Nimroud, daarin, dat 
het armen heeft. Deze liggen over de borat gevouwen en de handen zijn gebald  
Het geheel is rijk met goud versierd en de veêrtjes der vleugels en de horens op het 
hoofd zijn met ivoor ingelegd. Op het hoofd is, als een soort van bijvoegsel tot de 
gehoornde kap, die het versiert, een voetstuk van een kleine ruil, die op de figuur 
rustte en die weer een lichte bovenbouw droeg. Rondom de armen der figuur zijn een 
paar armbanden, versierd met een ruitpatroon gelijk die op Grieksche ornamenten. Het 
volgende voorwerp van belang in de verzameling is een bronzen figuur van een 
liggenden stier, die geheel en al dier is en tot in de kleinste bijzonderheden 
nauwkeurig den vorm van het dierlijk lichaam heeft. Het is 4 duim hoog en 4½ duim 
lang. De kap heeft het eenvoudige paar horens en niet de conventionneele driehoornige
kap van de figuur met het menschenhoofd; doch ook hier mist men het gelaat. De stipte
nauwkeurigheid in het vormen van de pooten en de hoeven van dit dier, zoowel als van 
de ooren en de horens, toont dat de kunstenaar met meer aandacht de natuur 
bestudeerde dan zijn Assyrische buren. Beide voorwerpen dragen de kenmerken, dat ze 
naar Assyrische voorbeelden zijn gevormd, daar de kunstmatige versiering van het haar
en de gehoornde kap, zoowel als het voetstuk op het hoofd van het eene, aanduiden, 
dat ze kopieen zijn van Assyrische modellen. De liggende stier echter is veel meer 
waar, veel meer volgens de natuur, dan eenig antiek beeld van Nimroud.
Het derde belangrijke voorwerp in de groep is een bronzen voet van een altaar, een 
massief stuk, een staaltje van kunstvaardigheid, dat de welbekende leeuwenpoot 
voorstelt. Het bovendeel is versierd met een paneel, waarop de gevleugelde cirkel, 
een versiering die eigen is zoowel aan Assyrie als aan Egypte. Dat bovendeel is rijk 
versierd met ingelegd ivoor, ongeveer 7 duim hoog en 4 duim breed, en bestaat uit een
zeer harde massa. Het draagt de kenmerken, dat het vroeger eens gerepareerd is.
Onder de andere voorwerpen in de groep verdienen opmerking een bronzen paneel, dat 
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een huis of een paleis voorstelt met kanteelwerk, op de manier als die op de 
Assyrische bas-reliefs. Verscheidene andere voorwerpen zijn van bouwkundig belang - 
deelen van een bronzen altaar.
Bij de beschouwing dier voorwerpen doet zich de vraag voor, tot welken tijd ze 
gerekend moeten worden, een vraag die we in staat zijn op te lossen door een 
inschrift op een der fragmenten. Dat inschrift draagt den naam van een vorst, 
Argistis, en een toewijding aan den god Haldis, den oppersten god van het Armenisch 
Pantheon. Tijdens de regeering van den Assyrischen koning, Shalmanesas II (850 v. C.)
begon het koninkrijk Van, ten noordoosten van Assyrie, een machtige tegenstander te 
worden van de Assyrische overheersching en er ontstonden oorlogen tusschen de 
Minaeans en de Assyriers. In dat tijdperk namen de Minneans een wigvormig schrift aan
en daar Kalakh of Nimroud toen de Assyrische hoofdstad was, volgden ze den zwaren 
stijl van dien tijd na. Maar het koninkrijk Van kwam in zeer nauwe en aanhoudende 
aanraking met Assyrie, gedurende de regeering van Sargon (721 v. C) en zijn 
opvolgers; en Sargon noemt onder zijn tegenstanders den koning wiens naam op de 
bronzen antiquiteiten voorkomt, zoodat we magen aannemen, dat ze ongeveer 715 v. C. 
zijn vervaardigd. 
De Engelsche gezant heeft op zijn vroegere reizen door Armenië een aantal zoogenaamde
Van inscripties gecopieerd, en ofschoon enkele met het wigschrift bekende geleerden 
de eigennamen kunnen lezen, niemand heeft nog de teksten ontcijferd, ofschoon er geen
twijfel is of ze zijn van groot nut voor de geschiedenis van Oud-Assyrie. De stad 
Van, waar die antiquiteiten gevonden werden, is van zeer ouden datum en heeft zeker 
reeds tien eeuwen vóór Christus bestaan. Het nauwe verband, dat er bestaat tusschen 
da stichting dezer stad en Assyrie, wordt door de plaatselijke legende aldus 
duidelijk gemaakt. Ze schrijft nml. de stichting toe aan Semiramis, die de stad den 
naam gaf van Schamiramfard. Hier bouwde de Assyrische koningin een paleis met 
prachtige tuinen en rivieren omringd. Daar bracht ze den zomer door tusschen de koele
en bekoorlijke heuvelen aan de oevers van het Van-meer en ging 's winters naar 
Nineveh terug. Die legende ia waarschijnlijk slechts een echo van het ware innig 
verband tusschen Assyrië en Armenië. De koningen van Van geven zich in hun 
inscripties den titel van Koning van Mannai en Natiën, dat aanduidt, dat hun 
regeering zich eenmaal verder zuidwaarts dan de Armeensche heuvelen uitbreidde. In 
een beschrijving van een triomftocht van Koning Argistis wordt Babylon een 
schatplichtig land genoemd. Het waren de Minneans die, met de Meden en Gimerreanen, 
Niniveh verwoestten in 609 v. C. en een einde maakten aan het Assyrische rijk. Van 
was een belangrijke stad onder Perzische heerschappij en er waren insoriptiën van 
Perzische koningen, die er gewoond hebben. Maar ze is vervallen en was reeds de 
tweede eeuw vóór C. van weinig belang, toen de monarch, Vagharschag, de eerste Koning
der Arsacian-dynastie van Armenië, ze herbouwde en er de sterkste stad des rijks van 
maakte. In de 11de eeuw werd ze door het huis Ardzroumis aan de Grieksche keizers 
afgestaan; en na een inname door de Turken, werd ze in 1392 door Tamerlan verwoest.

27 september 1878  Turkije.
Smyrna, 24 Aug. De Engelschen beginnen nu werkelijk ernst te maken met den bouw van 
de door hen geprojecteerden Euphraatlijn. Engelsche ingenieurs en agenten bereizen 
namelijk reeds Mesopotamiën, alwaar de eersten de voor den bouw noodige 
terreinstudiën maken, terwijl de laatsten de benoodigde landstreken aankoopen. 
De lijn zal nu, zoover men hoort, bij Racca, niet ver van Aleppo, over den Euphraat 
loopen en dan van daaruit langs den linkeroever van dien stroom tot Anbar loopen, van
waar zij alsdan naar het aan den Tigris gelegen Bagdad gevoerd worden. Het stadje 
Hille aan den Euphraat, in wiens onmiddellijke nabijheid de ruïnen van Babylon, of 
Babel, zooals het in den bijbel heet, gelegen zijn, zal, wegens zijn groote industrie
en handel, een hoofdstation dezer lijn worden. Vooral zal dat ook daarom geschieden, 
omdat men verwacht, dat deze ruïnen spoedig ook vele pleizierreizigers uit alle 
deelen der wereld zullen lokken. De residentie van den koning Nebucadnezar zal dus 
weldra de locomotieven zien voorbijvliegen; en aan de stroomen van Babylon, waar 
eenmaal de nakomelingen van de patriarchen treurend nederzaten en om Zion klaagden, 
zullen, zij thans als actiënhouders dezer lijn of als pleizierreizigers verschijnen 
en met verwondering de ruïnen van het paleis beschouwen, waarin voor ongeveer 2500 
jaren de Babylonische veldheeren het plan tot verovering van Jerusalem ontworpen 
hebben. 
Maar behalve deze ruïnen zijn aldaar nog anderen, die niet minder de belangstelling 
en nieuwsgierigheid van alle reizigers zullen opwekken. Daar kan men nog den goed 
geconserveerden onderbouw van den Babylonischen toren zien, wiens omtrek 2210 voet 
breed is, waarin echter heden leeuwen en jakhalzen gehuisvest zijn. Daar zijn ook de 
overblijfselen van de hangende tuinen, die koningin Semiramis liet aanleggen, alsook 
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de ruïnen van den tempel van Bel, Baal, Astarte enz. 
Een pleizierreis van Weenen naar Babylonië zal ongeveer 8 of 9 dagen duren, en wel 
twee dagen per spoor naar Salonichi, vijf dagen zeereis van Salonichi naar Alexandrië
en twee dagen spoor naar Babylonië.    M.I.

24 november 1878  Onze uurwerken.
"Tik tak, tik tak, tik tak," zoo doet de groote Schwarzwalder klok aanhoudend en 
herinnert alzoo met eiken slag van den slinger aan het onafgebroken voortschrijden 
van den tijd. 
't Is een onomstootelijke waarheid, dat de tijd steeds zonder tusschenpoos voortgaat,
en wie er aan mocht twijfelen, heeft alleen slechts een blik op de geschiedenis der 
tijdaanwijzers te slaan, want de verbeteringen dezer instrumenten hebben met de 
algemeene ontwikkeling steeds gelijken tred gehouden. Op deze wijze hebben de 
tijdaangevers den mensch in zeker opzicht op tweeërlei manier gezegd "hoe laat het 
was."
Voor ongeveer 1000 jaren geleden maakte de Anglosaksische koning Alfred (872—900) van
kaarsen als "zakuurwerk" gebruik; deze kaarsen brandden juist een uur, en op die 
wijze wist hij juist wanneer een kwartier verstreken was, zoodra zijn kaars een 
vierde was verteerd! — In onze dagen daarentegen bezitten wij in de chronoscoop van 
Weatstone een toestel, die ons met behulp van den electrischen stroom een 
honderdduizendste deel eener seconde aangeeft! Is er nog sprekender voorbeeld noodig,
om aan te toonen dat de uurwerken in dien tijd niet zijn vooruitgegaan? 
Al kenden onze voorouders ook niet het Engelsche spreekwoord "Time is money," zoo 
wisten zij toch terdege de waarde van den tijd te schatten en de wijze hoe dezen te 
verdeelen; ten bewijze strekken de uitvinding en de meerdere bruikbaarmaking der 
uurwerken. De oorspronkelijke, primitieve wijze om den tijd naar den stand der 
sterren te bepalen, voornamelijk naar de zon, voldeed al zeer spoedig niet meer. De 
Chaldeëers in Voor-Azië, die, zooals bekend is, groote sterrekundigen waren en voor 
hunne studiën derhalve goede tijdaanwijzers noodig hadden, kwamen het eerst op het 
denkbeeld van zonnewijzers. Deze bestonden uit zuilen of obelisken van eene bepaalde 
hoogte — op eene vrije ruimte opgericht — die den stand der zon aanwezen als zij 
geene schaduw meer afwerpen. Later vond men ook de uurverdeeling uit, door de lengte 
der schaduw in twaalven te verdeelen.
Daar dit soort uurwerken bij somber weder min of meer onbruikbaar was, zoo was men 
weldra bedacht op een meer bevredigend instrument en kwam men alzoo op de gedachte 
wateren zanduurwerken te vervaardigen. De eer der uitvinding van wateruurwerken 
schrijven de oude Egyptenaren aan hun halfgod Trismegistos toe, die eens de opmerking
maakte, dat de heilige Kynokephalos dagelijks twaalf maal met gelijke tusschenruimte 
water gaf, waarna hij eene inrichting vervaardigde, die hetzelfde deed en daarmede 
den dag in twaalf gelijke deelen verdeelde. In Nineveh waren inmiddels onder de 
regeering van Sardanapalus II. op alle openbare plaatsen watertijdaanwijzers 
opgericht, die elken morgen met zonsopgang gevuld werden. Een Egyptenaar van Memphis 
verbeterde deze tijdaanwijzers door een cijferbord en wijzer daaraan toe te voegen; 
een ander Egyptenaar, Ktesibios genaamd, bracht reeds raderwerk en twee wijzers in 
toepassing, die zelfs eene kleinere tijdsverdeeling aangaven, en een leerling van 
dezen, Hero van Alexandrië, bracht 't zelfs zoover, dat hij verschillende figuren 
gebruikte om heel en half uur aan te wijzen. In het jaar 159 vóór Christus bracht 
Scipio Nasica het eerste water-uurwerk te Rome, en weldra ontstond een groote luxe in
die soort tijdaanwijzers; 62 jaren vóór Christus vervaardigde de Romein Pompejus voor
den Koning van Pontus een prachtig wateruurwerk, welks cilinder uit zuiver goud 
bestond en zoo groot was, dat hij dagelijks slechts eenmaal behoefde gevuld te 
worden. De wijzer was eveneens van goud, met robijnen ingezet, en de getallen, die de
uren aangaven, waren uit groote saffieren gesneden. Het beroemde uurwerk, dat de 
Kalif Harun al Raschid aan Keizer Karel den Groote ten geschenke gaf, was eveneens 
een wateruurwerk.
De zandloopers zijn even oud als de tijdaanwijzers, die met water werden gedreven. 
Reeds in overoude Egyptische gedenkteekenen vindt men het bekende beeld in graniet 
uitgehouwen. In de middeleeuwen werden de meeste zandloopers in Neurenburg 
vervaardigd en om hun goedkoopen prijs algemeen gezocht. Zoowel deze als de in 
constructie zeer nabijkomende wateruurwerken raakten weldra in onbruik toen de 
slaguurwerken werden uitgevonden. Het eerste exemplaar van deze constructie wordt 
gezegd in de tiende eeuw door den geleerden monnik Gerbert (later paus Sylvestre II) 
vervaardigd te zijn. Hiervoor werd hij als toovenaar uitgekreten. Inmiddels werd van 
alle zijden verklaard, dat zijn uurwerk niet anders was dan een kunstig vervaardigd 
wateruurwerk, ofschoon dan ook met gewicht en raderwerk. De eerste stellige berichten
omtrent de uitvinding vau het raderuurwerk dagteekenen van het begin der 14e eeuw, 
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toen de Engelsche Benedictijner monnik Malingford een slaguurwerk vervaardigde, dat 
door Jacob van Dondir (Joltan, horlogemaker van Mazières genaamd) verbeterd werd en, 
van een zonnewijzer voorzien, in het jaar 1344 op den toren van Padua gesteld. De 
roem van dit uurwerk werd allengs verbreid en weldra wilde men overal zulke werken 
bezitten. Zij waren echter nog te duur, zoodat alleen slechts groote steden en rijke 
kloosters zich de luxe durfden veroorloven om ze aan te schaften. In 1364 kregen 
Augsburg en Bologna torenuurwerken, in 1368 Breslau, in 1370 Straatsburg en in 1395 
Speier. Koning Karel V liet in 1364 den beroemden Duitschen uurwerkmaker Heinrich Wik
naar Parijs komen, om daar in het koninklijk paleis een slaguurwerk te stellen: hij 
verhief hem daarvoor in den adelstand en schonk hem een jaarlijksch inkomen van 300 
gouden kronen. Om de groote kosten van een torenuurwerk, schaamden zelfs machtige 
vorsten zich niet ze te stelen, zoodra de gelegenheid hun daartoe eenigszins geschikt
voorkwam. Zoo nam b. v. de hertog van Bourgondië eens de stad Courtray in, liet het 
torenuurwerk wegnemen en deed dit in zijne residentie Dijon plaatsen. 
In vroegere tijden behoorde het versieren der torenuurwerken tot de liefhebberijen, 
en voornamelijk bezigde men hiervoor talrijke figuren van verschillende beweging, den
loop der hemellichamen b. v. enz. Het beroemdste uurwerk van deze soort is dat der 
domkerk van Straatsburg, dat van 1571—74 door de drie gebroeders Habrecht met behulp 
van een sterrekundige werd opgericht. Even kunstvol zijn de torenuurwerken der 
kathedraal te Lyon (in 1598 door Nicolaas Lipp gebouwd), die van Lund in Zweden en 
die van Exeter in Engeland. In onzen tegenwoordigen practischen tijd geeft men zich 
niet meer aan deze liefhebberij over, des te ijveriger daarentegen streeft men 
voortdurend naar verbeteringen op technisch gebied, zoo o. a. naar vereenvoudiging 
van het uurwerkorganisme. De uurwerkmaker Johan Mannhardt, in Munchen, wiens 
uurwerken als de beste ter wereld bekend staan, heeft in dit opzicht wel de hoogste 
trap bereikt. Voor de klokken-fabricage heeft hij ontegenzeggelijk een nieuwe baan 
gebroken. Zijn laatste uitvinding was een werk, dat zich zonder anker en zonder spil 
voortbewoog en bijzonder juist het uur aanwees — een werk, dat geheel eenig in zijn 
soort is, en door alle uurwerkraakers als het ideaal van een torenuurwerk is 
beschouwd. Een andere hoogst scherpzinnige uitvinding is door hem te Munchen 
aangebracht. Deze geeft nl. behalve den tijd ook de temperatuur te kennen, zoo 
nauwkeurig als met een thermometer mogelijkis. Het kleinste verschil in temperatuur 
van elk deel van den dag of jaargetijde wordt daarop door den stremmenden of 
bespoedigenden invloed van de meer gestremde of vloeibare olie op den gang van den 
slinger merkbaar. Een verschil in temperatuur van 1 graad wordt reeds door een 
verschil van 1/2OO streep in de slingerbeweging aangetoond. 
Niet minder scherpzinnig als deze uurwerken zijn om de tijdruimte te verdeelen, is de
chronoscoop van Wheatstone om buitengewoon kleine tijddeelen te meten, b. v. de 
snelheid waarmede de zenuwen de hersenen in werking stellen; den tijd dien de wil 
behoeft om door de zenuwen de spieren in beweging te brengen, of den tijd tusschen 
het oogenblik dat een kanonskogel in den loop in beweging komt en dien verlaat, enz.

14 januari 1879  BABEL EEN SPOORWEGSTATION
De Engelschen beginnen ernst te maken met den aanleg der door hen ontworpen Euphraat 
spoorweg. Engelsche ingenieurs en agenten omreizen reeds Mesopotamië, waar de eeraten
studie van den bodem maken, de laatsten den noodigen grond koopen. De lijn zal, naar 
't gerucht, te Racca ten Z- O. van Aleppo over den Euphraat gaan, en van daaruit 
langs den linkeroever der rivier tot Anbar loopen, vanwaar men haar zal leggen tot 
Bagdad aan den Tiger. Het stadje Hille aan den Euphraat, in welks onmiddelijke 
nabijheid de bouwvallen van Babylon (Babel ind e Schrift) liggen, zal wegens zijn 
handel en nijverheid een hoofdstation der lijn worden, vooral wijl men verwacht dat 
deze bouwvallen spoedig reizigers uit alle oorden der wereld zullen lokken. De 
woonplaats van Nebukadnezar zal, wellicht spoedig, de lokomotieven zien voorbijjagen,
en aan de rivieren van Babel, waar eens de nakomelingen der aartsvaders treurig 
nederzaten, en weenden over Sion, zullen hun tegenwoordige afstammelingen als 
aandeelhouders der lijn of als pleizierreizigers verschijnen. Met verbazing zullen 
zij de grootsche bouwvallen aanschouwen van het paleis, waarin, voor ongeveer twee en
een half duizend jaar, de Babylonische veldheeren het plan tot verovering van 
Jeruzalem hebben ontworpen
Maar behalve deze bouwvallen zijn daar noch andere, die niet minder de belangstelling
en nieuwsgierigheid der reizigers zullen trekken, zooals de noch goed bewaard 
gebleven onderbouw van den vroegeren toren van Babel, naar men vermoedt. Hij heeft 
2210 voet in omvang, en dient thans tot woning aan leeuwen en jakhalzen. Voorts vindt
men noch de overblijfselen der hangende tuinen, de bouwvallen der tempels van Bel, en
tallooze tempels van Baal en Astarte. Een reis van Amsterdam naar Babylo, zou, als 
eens de lijn voltooid is, pl. m. 11 dagen duren. 3 à 4 dagen de reis naar Salonichi, 
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van daar in 5 dagen over zee naar Alexandrië, voorts in twee dagen per spoor van 
Alexandrië naar Babylon.

8 juni 1879  Mr. Rassam, die de opgravingen te Babylon, door den jong 
gestorven Mr. George Smith begonnen, voortzet, heeft daar een achtkantig prisma 
ontdekt, op welks zijden een verhaal van den veldtocht is gegraveerd, door 
Sennacherib tegen koning Hezekiuk ondernomen. De gewichtige vondst zal naar het 
Britsch Museum opgezonden worden.

12 juli 1879  De heer Hormuzd Rassam is van zijne tweede expeditie 
in Assyrië in Engeland terug. Hij heeft een schat van oudheden medegebracht. De 
resultaten toch van deze laatste reis zijn grooter dan die van eenigen tocht, welke 
sedert de eerste onderzoekingen onder de leiding van Layard heeft plaats gehad. 
Rassam heeft in de heuvels van Ninive een plaats ontdekt, die als verboden terrein 
bekend was en de heuvel van Nebby Yuns bleek te zijn, d. i. het z. g. graf van den 
profeet Jona. In dezen heuvel werden gevonden overblijfsels van paleizen, die door 
Esanhaddin en Sumacherib gebouwd zijn. Rassam heeft vele en belangrijke inscriptiën 
gevonden. — Naar het zuiden toe bezocht hg Nimrud, waar hij zijne nasporingen in den 
tempel van Venus voortzette. Dit gebouw werd thans grondig onderzocht, en het bleek, 
dat het een groote open tempel was, die de nissen van verscheidene godheden bevatte. 
Men vond ook een aantal stutten in parallelloopende rijen geplaatst, en een 
middelvleugel, van het hoofdaltaar uit, vormend. Het thans wedergevonden plan schijnt
vóór het denkbeeld te pleiten, dat het een soort van forum was, waarin kerkelijke en 
andere beraadslagingen plaats hadden. Rassam breidde zijne werkzaamheden uit op 
terreinen, die sinds de expeditie van Layard niet weder waren bezocht, en was in 
staat een reeks van onderzoekingen te doen op de heuvels van het oude Babylon. Hier 
waren zijne ontdekkingen hoogst schitterend. In een heuvel, die tot nu toe niet was 
aangeroerd ontdekte hij een paleis van Nebukadnezer met zijne geëmailleerde kolommen,
balken uit indisch hout en alle kenmerkten, dat het een bijzonder prachtig gebouw is 
geweest. Zijne gravingenin den heuvel van Nimrud, de vermoedelijke plaats van den 
toren van Babel, hebben bewezen, dat de verwoesting van dit grootsch gebouw niet 
toegeschreven moet worden aan den bliksem of aan een vijandelijken aanval; maar dat 
een vulkanische uitbarsting het gebouw heeft vernield.

28 juli 1879  De bestuurders van het Britsch museum hebben 
den bekenden geleerde Rassam naar Assyrië gezonden, om daar, evenals de eerste maal, 
onderzoekingen in het werk te stellen naar voortbrengselen van de vroegste oudheid. 
Bij zijn terugkeer dezer dagen is een kort overzicht bekend gemaakt van de 
uitkomsten, welke die tocht voor de wetenschap heeft opgeleverd. Daaraan ontleenen 
wij het volgende: Gedurende den betrekkelijk korten tijd, welke Rassam aan zijne taak
kon wijden, heeft hij op meer of min afdoende wijze de bouwvallen of liever de sporen
van de Assyrische steden Niniveh, Calab, Assur, en van de Babylonische steden 
Bersippa (Birs Nimrod) en Zergul (Tel Hot) onderzocht. De daartusschen gelegen 
kleinere plaatsen heeft hij, als in het voorbijgaan, gezien. 
Ter plaatse waar Niniveh gestaan heeft, heeft hij ditmaal in een heuvel kunnen 
doordringen, welke tot au toe door niemand onderzocht was, namelijk de Nebby Yunus of
het graf van Jonas. Boven op dien heuvel verheft zich een moskee en de daarom gelegen
grond behoort aan eene godsdienstige stichting; ten gevolge echter dat hij zich in 
die streek vrienden had weten te verwerven, verkreeg hij de vergunning om in dien 
heuvel een onderzoek in te stellen. Hij vond er overblijfselen van een paleis door 
Sennacherib gesticht on wellicht door zijn zoon Essarhaddon uitgebreid. Een 
opschrift, op laatstgenoemden vorst betrekkelijk, geeft hem den titel van koning der 
koningen van Cush (Ethiopië) en Musri (Egypte), waaruit blijkt, dat het gebouw eerst 
laat in zijne regeering voltooid is en na de verovering van Egypte in 665 voor 
Christus. De nasporingen in den heuvel te Koyunjik, waarin de paleizen van 
Sennacherib en Assurbanipal, zijn voortgezet en talrijke opschriften gevonden. De 
tempel van Venus, op den heuvel van Nimrod, is bij deze gelegenheid verder onderzocht
en een der priesterzetels mede naar Engeland gebracht. 
Ditmaal is de buit niet zoo aanzienlijk geweest als bij den vroegeren tocht, toen de 
poort van Balawat ontdekt werd, maar duizenden opschriften, welke medegevoerd zijn, 
geven gegronde verwachting, dat voor de studie van assyrischs geschiedenis en 
plaatselijke kennis groote aanwinsten gedaan zijn. Rassam heeft daarenboven de 
overtuiging verkregen, dat onder de bouwvallen van Babylon nog schatten van allerlei 
aard bedolven zijn. 
De uitgravingen in den Mujelibi-heuvel hebben het bewijs geleverd, dat daar de plaats
is geweest van de zoogenaamde hangende tuinen; te midden toch van puin en afval trof 
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men bronnen, waterleidingen en zoodanige steenklompen aan, welke bewezen, dat zij tot
een gebouw behoord hebben, hetwelk, zooals de Grieksche schrijvers zeggen, een 
bergachtig landschap moest nabootsen. Opschriften, daarbij aangetroffen, bewijzen, 
dat Nebucadnezar het gebouw gesticht heeft en dat het door zijne opvolgers verfraaid 
is. 
Eveneens heeft Rassam het houweel doen werken in den heuvel van Birs Nimrud, de 
plaats waar de groote tempel van Merodach stond, welk gebouw door velen gehouden 
wordt voor den toren van Babel. Daar zag hij, dat de kleurversiering aangebracht was 
door middel van beschildering van verglaasde tegels en gepleisterde muren. 
Ter plaatse waar vroeger een oude chaldeeuwsche stad gestaan heeft, nabij Shal-el-
Hie, in den heuvel, Tel Ho genaamd, vond hij tegels en gebakken steenen met 
opschriften van Gudea, een overouden chaldeeuwschen koning. Tevens trof hij daar een 
standbeeld aan van zwart bazalt, waarop een inschrift van grooteren omvang, op dien 
vorst betrekkelijk; maar vroegere onderzoekers en Arabieren hadden het zoo verminkt, 
dat Rassam het nutteloos achtte het geheel met zich te voeren. (Spectator.)

18 februari 1880  IETS OVER SATURNUS.
Littré hoeft ergens gezegd, dat een waarheid, door de wetenschap verkregen, steeds 
steek blijft houden. Tot voor weinige maanden hadden de hoogwijze en zeer geleerde 
aterrekundigen op allerlei gronden beweerd en volgehouden, dat de planeet Mars geen 
wachters (manen) had, en sedert is waargenomen, dat de Oorlogsgod beter bedeeld is 
dan ons greintje zand in den onmetelijken hemel, dat wij Aarde noemen.
Gelijk men nu weet heeft Mars twee trawanten. Doch daarover eens later. Wij houden 
ons liever aan de spreuk van Salomo: »er is niets nieuws onder de zon", en willen nu 
die spreuk op Saturnus toepassen.
Toen C. Huijghens in het jaar 1655 voor het eerst den noch steeds onverklaarden ring 
om Saturnus ontdekte, schreef hij deze merkwaardige ontdekking onder den volgenden 
vreemden vorm:
"aaaaaaa ccccc d eeeee g h iiiiiii UU mm nnnnnn nnn 0000 pp g rr s tttt uuunu", 
hetgeen in het Latijn overgezet zijnde beteekent: "annulo cingitur tenui plano, 
nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato". In die dagen had de kerk noch de 
bevoegdheid om voor heiligschennis te verklaren de beweering, dat de aarde om de zon 
wentelde; van daar waarschijnlijk dat geheimzinnig schrift van Huijghens, hetgeen 
ongeveer zeggen wil: dat een ring hem (Saturnus) omgeeft die plat is, niet er aan 
hecht en een helling tegen de ecliptica vertoont.
Maar er is niets nieuws onder de zon. De oude Chaldeërs, en in de eerste plaats hun 
priesters, waren groote sterrekundigen in dien tijd, gelijk uit de overblijfselen van
Niniveh en Babylon blijkt. Evenveel kan men van de Egyptenaren en andere Oostersche 
volken zeggen. Doch zij hielden hun ontdekkingen op wetenschappelijk gebied geheim 
omdat, indien de groote hoop er achter zou komen, zij hun macht zouden verliezen.
Dat de Chaldeërs bekend waren met den ring van Saturnus lijdt wel geen twijfel, en 
indien we beter bekend waren met de mythologie van dit volk en beter de planeten 
kenden, waaraan zij de namen hunner verschillende Godheden gaven, zouden we 
gemakkelijker tot de wetenschap komen of zij toen reeds van verrekijkers en 
teleskopen gebruik maakten. De ringen toch van Satarnus zijn met het ongewaapende oog
niet zichtbaar. In den nachtelijken hemel tegen 11 uur blinkt hij in den Z. O. 
horizont.
In de verschillende verzamelingen van oudheden vindt men metalen en steenen cylinders
waarop verschillende astronomische figuren gegraveerd zijn. Zoo heeft men er velen in
het Britsche museum te Londen. Op den eenen staat de zon, het eerste kwartier van de 
maan, een ster en een ring; op de andere vindt men Dagon, de vischgod, en een 
gekroond wezen in aanbidding. Op een andre zijn de ring en het gekroonde wezen 
vervangen door een geopend, menschelijk oog, en hier mag worden opgemerkt, dat als 
men Saturnus, wanneer de ringen bun grootste wijdte voor ons hebben, met matige 
teleskopische vergrooting waarneemt, het voorkomen daarvan veel heeft van het 
menschelijk oog, hetgeen zeker de aandacht heeft getrokken der Chaldeërs, wier taal 
vol beeldspraak en poëzie is.
Dat de Chaldeërs en Assyriërs knappe werktuigkundigen waren, blijkt ons door hun 
geschiedenis, en maakt het zeer aannemelijk dat zij, behalve andere instrumenten, ook
kijkers hebben gebruikt. Tenminste de bekende reiziger en oudheidkundige Layard (een 
Engelschman) spreekt van een planoconvexe lens uit bergkristal vervaardigd, te Nimrod
gevonden, een middellijn hebbende van 4½ Eng. duim, en waarvan de oppervlakte goed 
gepolijst was.
Deze lens kan niet als sieraad zijn gebruikt en had een tamelijk goed brandpunt; zij 
zal dus waarschijnlijk gebruikt zijn, of om te vergrooten of om de zonnestralen op te
vangen en in het brandpunt te brengen.
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16 december 1880  Eenigen tijd geleden kwamen te Londen een aantal 
uit Babylon afkomstige steenen tafelen aan. Deze blijken, volgens het onderzoek van 
den oudheidkundige T. G. Pinches, voor de geschiedenis der oudheid van groot gewicht 
te zijn. 
Met behulp van de opschriften dezer tafelen hoopt men vele leemten in de geschiedenis
van Babylon aan te vullen. Zoo heeft men o. a. reeds er uit opgemaakt, dat in de 15e 
eeuw voor onze jaartelling te Babylon een omwenteling en verandering van vorstenhuis 
heeft plaats gehad, waarvan tot nu toe niets bekend was.

8 januari 1881  Wanneer men denkt aan de ontzaglijke huizenzee, 
die Londen heet, met eene bevolking van 4 millioen, dan rijst wel eens de vraag, hoe 
men op den duur deze menigte altijd van voedsel zal kunnen voorzien. Iemand heeft 
geantwoord, dat daarvoor geen vrees behoeft te bestaan, immers het Babylon der 
Nebucadnezars was nog ettelijke malen grooter dan Londen en bestond toch lange jaren.
Die rekening gaat echter niet geheel en al op. Wel besloeg Babel 9 à 10 maal zooveel 
gronds als Londen thans, maar binnen Babel's muren lagen uitgestrekte velden, ja 
zooveel land zelfs, dat de stad, bij eene belegering, volstrekt geen hongersnood 
behoefde te vreezen. De Londensche parken zouden, ook al waren ze bezaaid, daartoe op
ver na niet voldoende zijn, en 't zal wel niemand in de gedachte komen, die tot 
bouwland aan te wenden.

15 maart 1881  Door Hormuzd Rassam, die voor het British Museum opgravingen 
doet te Nineveh en Babylon is een onbekende oude Babylonische stad ontdekt, op korten
afstand van Bagdad gelegen, aan het bekende oude kanaal Nahr Malka of Flumen Regium. 
Er moeten reeds verscheidene belangrijke voorwerpen en inschriften opgegraven zijn.

18 augustus 1881  De beroemde oriëntalist Oppert heeft een Assyrisch 
opschrift van buitengewonen omvang ontcijferd, 'twelk een nieuw licht werpt op de 
geschiedenis van den koning Assoerbanhabals, meer bekend onder de benaming 
Sardanapalus V, die van 667 tot 625 voor Christus over Assyrië regeerde. 
Uit vroeger bekend geworden opschriften wist men reeds, dat Assoerbanhabal was de 
zoon van Assarhaddan en dat hij tweemaal oorlog had gevoerd tegen Egypte. Een menigte
andere berichten, betreffende zijne regeering had men op die wijze bijeenverzameld, 
maar er bleven nog vele jaren zijner regeering in volkomen duisternis gehuld. Dit 
alles kan nu worden aangevuld, zoodat de geschiedenis van genoemden Koning uitvoerig 
kan worden beschreven. 
Uit deze opschriften blijkt, dat de vader en voorganger van Assoerbanhabal de 
Egyptenaren reeds overwonnen en schatplichtig had gemaakt. Tearko, de overwonnen 
koning van Egypte en Ethiopië, had zich later van dat juk ontslagen, door een 
bondgenootschap aan te gaan met een twintigtal Satrapen of onderkoningen, die zijn 
overwinnaar in verschillende deelen van Egypte had aangesteld. De bevrijding van 
Egypte van het Assyrische juk had plaats ten jare 672 v. Ch. 
Over de krijgsbedrijven van Assoerbanhabal bij gelegenheid de beide oorlogen door hem
tegen Thearko, koning van Egypte en Ethiopië ondernomen, worden belangrijke 
mededeelingen in bedoeld opschrift gevonden. Daarenboven vindt men er gewichtige 
mededeelingen in van anderen aard, bij voorbeeld ten opzichte van Egypte, vele steden
des lands, hare namenen de uitspraak daarvan. 
Assoerbanhabal tuchtigde niet slechts den Egyptischen koning Thearko, die tegen de 
Assyriërs was opgestaan, naar vervolgde en overwon later insgelijks den opvolger van 
Thearko, Oedarmané geheeten. Hij vervolgde hem toen hij de wijk nam naar Opper-
Egypte, versloeg hem, nam Thebe in en gaf de stad ten prooi aan zijn plunderziek 
leger. Op dit feit wordt gezinspeeld door den profeet Nahum, bij gelegenheid dat hij 
Ninivé bedreigt met het lot, 'twelk No-Ammon, d.i. Tóuke, ee maal heeft getroffen.

26 augustus 1881  PETROLEUM.
Sinds een twintigtal jaren wordt deze olie in bijna elke beschaafde streek, waar geen
gasfabriek is en ook daar, waar het lichtgas te duur is, gebruikt. Was ze vóór dien 
tijd niet bekend? De geschiedenis leert ons het tegendeel. De Egyptenaren gebruikten 
haar als geneesmiddel tegen den lintworm, ook bij het inbalsemen der lijken, wier 
windsels nu nog naar petroleum ruiken. Bij het opbouwen van de muren van Babylon en 
Ninivé bediende men zich als metselspecie van asphalt, een stof die verkregen wordt 
door petroleum langzaam te verdampen. En als men weet, dat Azië en Afrika rijk aan 
meren waren, waarop deze olie dreef, dat sinds onheugelijke tijden in de Doode zee de
petroleum naar boven borrelde en door verdamping asphaltbrokken achterliet, van waar 
de naam Asphaltmeer; dat Alexander de Groote, Trajanus en Julianus bekend waren met 
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de bronnen aan den Euphraat; dat Plutarchus spreekt van een in vlammen staande zee in
de nabijheid van Ekbatana, dan mag men tevens beweren, dat deze olie ook bij de ouden
volstrekt niet zeldzaam was.
De reden, waarom men eerst sinds korten tijd van deze olie als lichtbron gebruik 
maakt, moet toegeschreven worden aan de weinige geschiktheid van het product, zooals 
de natuur het oplevert, om als lampolie te dienen; de ruwe petroleum moet eerst 
gezuiverd worden en eerst in onzen tijd heeft men doelmatige zuiveringsmiddelen 
gevonden.

23 augustus 1881  Door den oriëntalist Oppert zijn onlangs 
in de Parijsche academie mededeelingen gedaan omtrent een zeer belangrijk oud 
Assyrisch opschrift, dat voor eenigen tijd gevonden is. Het is in spijkerschrift op 
steen gegrift en bevat de geschiedenis der regeering van Assurbanhabal of 
Sardanapalus V, den zoon van Asarhaddon en kleinzoon van Sanherib, die van 667 tot 
625 vóór onze jaartelling over Assyrië heerschte.

9 december 1881  De Gazette des Beaux-Arts bevat de volgende, 
gedeeltelijk met afbeeldingen opgeluisterde, artikelen: 
I. Maurico Cottier, par M. Louis Gonse. 
II. Les Antiquités de l'Ermitage impérial à Saint-Pétersbourg, par M. O. Rayet. 
III. Collections de M. Spitzor: Céramique francaise, par M. Édouard Garnier. 
IV. Les Fouilles de M. de Sarzec en Mésopotamie: Antiquités chaldéennes, par L. 
Menant. 
V. Antoine van Dyck, étude a propos du livre de M. Jules Guiffrey, par M. Paul Mantz.
VI. Une Idylle Normande, par André Lemoyne, compte rendu de M. Alfred de Lostalot. 
VII. Bibliographie des Ouvrages publiés en France et à l'Étranger sur les Beaux-Arts 
et la Curiosité pendant le deuxième semestre de l'année 1881, par M. Henri Jouin.

8 januari 1882  Niet lang geleden zijn inscriptiën uit den tijd 
van Sardanapalus, die ruim negen eeuwen vóór de christelijke jaartelling regeerde, 
ontdekt en ontcijferd. Daaruit is gebleken, dat in bedoelde inscriptiën, in 
wiggeschrift vervat, reeds sprake is van werktuigen, bekend onder de benaming van 
verrekijkers.
Zacharias Jansen, Adriaan Metius of Hans Lippershey, die beurtelings worden genoemd 
als degeen die op het einde der 16de of in 't begin der 17de eeuw den verrekijker te 
Middelburg heeft "uitgevonden", mogen derhalve op de lijst der uitvinders worden 
geschrapt.

4 maart 1882  Belangrijke Assyrische Oudheden.
Dezer dagen heeft de heer Rassam, vermaard door het opdelven van een groote massa 
steenen en andere voorwerpen, bedekt met inscripties, herkomstig uit de degen van het
Assyrische rijk, te Londen eenige mededeelingen gedaan aangaande zijn opdelvingen. 
Zij betreffen de jongste ontdekkingen door hem in het vorige jaar gedaan. Zijn 
verhaal luidt ongeveer als volgt: 
't Was in Maart van het afgeloopen jaar dat ik, ouder gewoonte, weder naar het Oosten
toog, met het doel om andermaal langbedolven steden aldaar op te sporen, waarvan 
veelal zelfs de nauwste herinnering is verloren gegaan. Terwijl ik in de omstreken 
van het eenmaal zoo beroemde Bagdad ronddoolde, zoekende naar overblijfselen uit den 
grijzen voortijd, ontmoette ik een Arabier, die mij meedeelde dat hem een voormalige,
in puinhoopen vervallen stad was bekend, gelegen op een afstand van vijf uren van 
Bagdad, dat, berekend tegen drie mijlen per uur, zoo ongeveer een afstand uitmaakte 
van een vijftiental mijlen.
Terstond was mijn plan gemaakt, want ik heb de vaste gewoonte om nooit een raad of 
een aanwijzing, waarvan een practisch resultaat te gemoet mag worden gezien, in den 
wind te slaan of van de hand te wijzen. Mijn antwoord luidde dan ook, dat ik bereid 
was om hem te volgen, indien hij me naar de bedoelde plek wilde geleiden.
Weldra waren wij dan ook op weg naar de aangeduide plaats. Nadat wij onzen tocht 
gedurende ongeveer een viertal uren hadden voortgezet, kregen wij een massa 
puinhoopen in 't gezicht, en het duurde niet lang of wij ontdekten de overblijfselen 
van een oude stad, waarvan de ingestorte en verward dooreenliggende overblijfselen 
stellig een oppervlakte besloegen van minstens een drietal mijlen in den omtrek. 
"Is dit nu de plaats waarover ge hebt gesproken?" vroeg ik den Arabier en ik hield 
mij voorshands ten stelligste overtuigd, dat ik een bevestigend antwoord hierop zou 
erlangen. 
"Neen, dit is de plek niet, waarvan ik gesproken heb; die ligt verderop, zeoals ik 
vroeger reeds heb gezegd."
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"Maar wat hebben we hier dan voor een plaats?"
"Daarvan weet ik niets te zeggen!" 
We gingen daarop verder voort en onderwijl vatte ik het stellige voornemen op om die 
oude puinhoopen te doorzoeken, nadat wij hei doel van onzen tocht zouden hebben 
bereikt en ik vandaar was teruggekeerd. Eindelijk kwamen wij bij de aangeduide plaats
en voor ons lag een uitgebreider terrein met puinhoopen bedekt, waarover ik mijn 
verbaasde blikken liet wijden. Geen oogenblik tijds werd verzuimd, want onverwijld 
gaf ik last om met het opdelven een aanvang te maken, maar niets van eenig belang 
voor de kennis van den alouden toestand der plaats werd aan het licht gebracht.
Later keerde ik naar de plek terug waar ik vroeger op mijn tocht was geweest en 
aldaar werden met vlijt en groote zorg de opdelvingen aangevangen. Nadat deze arbeid 
gedurende een viertal dagen was voortgezet, werden muren ontbloot, en de ontdekking 
hiervan spoorde mij aan om met verdubbelden ijver het onderzoek voort te zetten. Dit 
duurde liet lang of een verbazend uitgestrekt gebouw werd aan het daglicht gebracht 
en troffen wij eenige inscriptien aan. Voortgaande met het wegnemen van het puin, 
ontdekten we vier vertrekken en troffen eindelijk ook een vijfde vertrek aan. De bon 
worde dier vertrekken acht ik te zijn Assyrisch of Babylonisch; de vloeren der vier 
eerste ontdekte vertrekken bestonden uit gehouwen of uit gebakken steen, maar in het 
vijfde vertrek was de vloer van asphalt en bij het ontwaren van dit verschijnsel 
kwamen mij de woorden voor den geest door koning Salomo gesproken, luidende: "Er is 
niets nieuws onder de zon!" Vroeger had ik mij steeds voorgesteld, dat asphalt een 
uitvinding was van de nieuwere tijd en hier bleek hoe onjuist die stelling was. Mijn 
ijver werden, de ontgravingen in dit vertrek dwars door den asphaltvloer voortgezet 
en het duurde niet lang of wij werden voor onze volharding rijkelijke beloond door 
het ontdekken van een kist of koffer, bedekt met inscriptiën. In die koffer vonden we
twee cilinders, insgelijks over de gansche oppervlakte met inscripties bedekt.
Naar men onderstelt, bevat ten deze inscripties hoogstbelangrijke geschiedkundige 
mededelingen, betreffende de de oudste stad der wereld, gesticht als men zegt de ? 
Noach, in de dagen na de groots overstrooming, na de zondvloed. Naar de bestaande 
overleveringen te oordeelen, heeft Noach zijn geschiedverhaal betreffende dit 
gebeurtenissen vóór den zondvloed hier nedergelegd.
Hierbij zij nog medegedeeld, dat ik dit opschriften niet heb ontcijferd. Daartoe ben 
ik niet in staat. Mijn aandeel in de zaak bestaat slechts hierin: ik heb Assyrische 
overblijfselen ontdekt; deze oude overblijfselen heb ik toegezonden aan het Britsch 
museum en daar worden zij ontcijferd door mannen, ervaren in de Assyrische taal.
Toen ik deze ondekkingen had gedaan, naderde de tijd dat ik weder naar Engeland moest
terugkeeren. Maar de opdelvingen worden niettemin voortgezet door degenen die ik met 
dat werk heb belast. Vogens mededeelingen van daar ontvangen, heeft, men, na eenige 
dagen met dat ontgraven te zijn voortgegaan, een gang in een der vroeger vermelde 
vertrekken ondekt, en in die gang heeft man circa tien duizend tabeletten of tegels 
aangetroffen, alle met inscripties overdekt. Deze tegels zijn thans reeds onderweg en
zullen weldra in Engeland aan komen. Wat zij bevatten, daarover kan ik niet 
mededeelen, maar de mogelijkheid bestaat, dat hetgeen zij ons melden zoo belangrijk 
zal wezen, dat al hetgeen tot heden in het Oosten is ontdekt, daardoor verre in de 
schaduw zal worden gesteld. 
Binnen een paar maanden vertrek ik opnieuw naar het Oosten, met het doel om de 
aangevangen ontdekkingen voort te zetten. Naar ik hoop zal ik daardoor in de 
gelegenheid worden gesteld nog grooter oudheidkundige schatten aas hst licht te 
brengen, dan mij tot heden mocht gelukken. 
(Amst. Hand.)

29 maart 1882  Gewoonlijk wordt, gelijk men weet, de rust op den zevenden 
dag, ook op grond van haar naam (Sabbath) voor eene joodsche instelling gehouden, die
niet verder opklimt dan tot de wetgeving van Sinaï. De nasporingen in de koninklijke 
bibliotheek van Nineveh hebben echter, volgens een Duitsch blad, aan het licht 
gebracht, dat zoowel de naam als de zaak vele eeuwen ouder zijn dan de uittocht van 
de israëlieten uit Egypte, en dat Sabbathu een Assyrisch woord is, hetwelk beteekent 
»dag der ruste voor het hart.« De beroemde, maar te vroeg ontslapen assyrioloog, 
George Smith, heeft te Londen in 1869 op de tichelsteenen tafelen van die bibliotheek
niet alleen de verhalen van den val der zonde, den zondvloed en de spraakverwarring 
gevonden, maar ook een ouden kalender ontdekt, waarop de maanden in vier weken waren 
verdeeld. Daarin is de zevende dag of Sabbath telkens aangegeven, op welken dag 
geeneriei arbeid mag verricht worden. Deze kalender is wel is waar in het Assyrisch 
gesteld, maar hij bevat ook vele woorden uit de oude, de akkadische, landtaal, die in
de zeventiende eeuw voor onze tijdrekening reeds geheel verloren was gegaan, zoodat 
het geen oogenblik aan twijfel onderhevig is of hij gaat eeuwen aan de joodsche 
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wetgeving vooraf. De Londensehe assyrioloog A. K. Sayce zet de merkwaardige, de 
Sabbath betreffende plaats, in spijkerschrift aldus over: 
»De zevende dag, feest van Merodach en Zir Panibu, een groot feest, een rustdag. De 
vorst der volken zal noch het vleesch der vogels, noch gekookte vruchten eten. Hij 
mag met van kleederen verwisselen. Hij mag geen wit gewaad aantrekken. Hij mag niet 
offeren. Hij mag zijne bezigheden als koninklijk wetgever niet verrichten. In eene 
stad waarin soldaten gelegerd zijn, mag de bevelhebber geene dagorders voor zijne 
manschappen uitvaardigen. De kunst der geneesheeren mag niet uitgeoefend worden.« 
»Wat ik op verscheidene plaatsen met het woord Sabbath vertaalde — zegt Sayce, aan 
het slot van zijne vertaling — wordt in het akkadisch met twee woorden uitgedrukt, 
welke letterlijk beteekenen: »een dag des ophoudens« (van den arbeid) of: »dag, 
waarop het tegen de wet is (te arbeiden).«

1 mei 1882  Zonder vrees voor vergissing mag men als zeker aannemen, 
dat de kunst om ijzer te smeden eeuwen, vele eeuwen vroeger bekend was dan gemeenlijk
wordt ondersteld. Als bewijzen voor die stelling mag worden gewezen op de sikkels, 
door den heer Belzoni opgedolven onder den grondslag van den Sphinx te Karnak, in 
Opper-Egypte, waar vroeger het oude Thebe stond; op den sabelkling door den kolonel 
Wyse gevonden, diep ingemetseld liggende aan een der piramiden van El Ghizeh, nabij 
Cairo, en op een stuk van een zaag, door Layard te Nimrod uit den bodem opgedolven. 
Deze voorwerpen bevinden zich in het Britsch museum te Londen. 
Vermoedelijk heeft men die kunst zeer lang geheim weten te houden, zoodat duizenden 
jaren zijn voorbijgegaan alvorens dat geheim in Europa bekend was geworden. 
Azië is daarenboven de bakermat van een andere kunst, ten nauwste verwant aan de zoo 
even genoemden, namelijk de kunst om staal te maken. Het eerst wordt melding daarvan 
gemaakt, voor zooverre tot heden bekend, in de geschiedenis van Alexander den Groote,
dien koning Porus een staaf van Demaskener staal ten geschenke gaf. Azië heeft 
bovendien ook in later tijd uitmuntend staal opgeleverd, want het is een bekende zaak
dat Japansche en Chineesche klingen zoo van sabels als van scheermessen eeuwen lang 
die van Europeesch maaksel hebben overtroffen. Naar men verzekert vervaardigt men in 
Japan nog heden sabelklingen, waarvan het staal het hardste dat in Europa of elders 
wordt vervaardigd verre overtreft.<

16 april 1882  DE KONINGIN VAN SABA EN HAAR RIJK.
Indien men aan de groote meederheid der bevolking van ons land de vraag deed: Kent ge
de koningin van Saba? dan zou het antwoord ongeveer aldus luiden: "Ge bedoelt de 
koningin van Scheba! De koningin die zooveel goud aan koning Salomo bracht. Of ik ze 
ken!" Anderen zouden zeggen "Ik weet er van te spreken, want ik heb zo met eigen 
oogen gezien — in de opera!" En toch zou men, in spijt van hare algemeene bekendheid,
er weinig van weten te verhalen, wat het eenige, dat men ten haren opzichte weet, is 
het volgende. In Koningen I, hoofdstuk 10, vs. 1-10 leest men: 
"En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande den naam des 
Heeren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. 
"En zij kwam te Jerusalem met een zeer zwaar heir, met kameelen, dragende specerijen 
en zeer veel gouds en kostelijk gesteente en sprak tot hem al wat in haar hart was.
"En Salomo verklaarde haar al hare woorden; geen ding was er verborgen voor den 
koning, dat hij haar niet verklaarde.
"Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis, hetwelk hij
gebouwd had en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan 
zijner dienaren en hunne kleedingen en zijne schenkers en zijn opgang, waardoor hij 
opging in het huis des Heeren, zoo was in haar geen geest meer. 
"En zij zeide tot den koning: het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land 
gehoord heb van uwe zaken en van uwe wijsheid. 
"Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijne oogen dat gezien 
hebben. En ziet de helft is mij niet aangezegd; gij hebt met wijsheid en goud 
overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. 
"Welgelukzalig zijn uwe mannen; Welgelukzalig zijn deze uwe knechten, die gedurig 
voor uw aangezicht staan, die uwe wijsheid hooren!
"Geloofd zij de Heer, uw God, die behagen in u heelt gehad, om u op den troon van 
Israël te zetten! Omdat de Heer Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot 
koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. 
"En zij gaf den koning honderd twintig talenten goud en zeer veel specerijen en 
kostelijk gesteente; als deze specerij, die de koningin van Scheba den koning Salomo 
gaf, is er nooit meer in menigte gekomen". 
Van dit even kort als opmerkelijk verhaal zijn allerlei legenden ontstaan, die vooral
is de Joodsche geschriften en bij de Arabieren in menigte worden gevonden.
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Vele Joodsche schrijvers hebben zich bevlijtigd, dit eenvoudig verhaal op alles 
behalve kiesche wijze toe te lichten; zij deelen de raadsels mede, die den koning 
door zijn vreemde bezoekster zijn voorgelegd, zoomede de oplossingen, welke hij 
daarvan heeft gegeven, en zij treden in een breede opsomming der kostbare geschenken 
wederzijds gewisseld.
In later eeuwen ontmoeten wij deze legende der koningin van Saba bij Arabische 
schrijvers, die haar Bilkis noemen. En de tallooze ruïnen van kasteelen, zoomede de 
andere kolossale gebouwen in zuidelijk Arabië, door hen op hunne tochten door die 
oorden gezien, en die herkomstig waren uit den bloeitijd van een hoog ontwikkeld, 
maar spoorloos van de aarde verdwenen volk, noemden zij de overblijfselen van de 
macht en de glorie van Bilkis. De "ginnen", de booze geesten, hadden ze, op bevel van
Salomo, ten behoeve van Bilkis opgericht. 
In de dagen voor Mohammed, de stichter van den Islam, de roeping bij zich had 
bespeurd om als profeet op te treden, is hij gedurende vele jaren handelsreiziger 
geweest. Op de tochten door hem in die betrekking gedaan, heeft hij ongetwijfeld de 
streken bezocht, waar in lang vervlogen eeuwen het rijk van Saba had gebloeid, en 
heeft hij de uitgestrekte bouwvallen gezien van die eenmaal zoo prachtige hoofdstad 
van Saba. 't Is waar, hij wijdt in den Koran slechts weinige regels aan de Sabeërs, 
maar op treffende wijze schildert hij den droevigen, somberen indruk, door de in puin
gevallen hoofdstad en de dorre, verlaten velden van het eenmaal zoo machtige rijk op 
hem te weeggebracht. 
Bijna in gelijke bewoordingen sprak daarvan de beroemde Arabische oudheidkundige 
Hamdâni, die een drietal eeuwen later die oorden bezocht, en nog slechts weinige 
jaren geleden de Fransche reiziger Arnaud. 
't Zijn niet alleen de Joden en de Arabieren, die de wonderbaarlijkste verhalen 
hebben opgedischt van de onmetelijke rijkdommen van de kennis en de beschaving der 
Sabeërs, ook de Grieken maken er melding van. In de tot ons overgekomen fragmenten 
der geschriften van den beroemden Griekschen reiziger Agatharchides van Kuidos 
[Knidos?], die in de 2de eeuw vóór Christus leefde, vinden wij een beschrijving van 
de Sabeërs en 't land door hen bewoond ten duidelijkste getuigende van de geestdrift,
door het aanschouwen van dien toestand bij den schrijver opgewekt. "De bodem van dit 
land," zoo lezen wij daar, "brengt alles voort, dat het genot des levens kan 
verhoogen; allerlei welriekende producten, balsem en kafia wordt er in overvloed 
gevonden tot aan het strand der (Roode) zee. Verder landwaarts in vindt men wouden 
van hoog geboomte, palmen en rietgewassen, tallooze specerijen, geurige kruiden, een 
rijken veestapel en het volk, dat dit land bewoont, is krachtig en schoon van bouw. 
Geen volk ter wereld bezit zoo groote schatten als de Sabeërs, maar ook nergens vindt
men zoo bekwame landbouwers, zulke ervaren zeelieden, dapperder strijders of kundiger
handelaren, die allerwege hunne koloniën hebben gevestigd, 't Geen de gansche aarde 
hel schoonst en het prachtigst oplevert, treft men hier bijeen en hun roem is over de
geheele wereld verspreid." 
Dat al die pracht en weelde, al die schatten de Sabeërs alom tot het voorwerp van 
afgunst hebben gemaakt, dat zij door alle volkeren om hun voorspoed werden gehaat en 
benijd, hiervan kan onder anderen het volgende ten bewijze strekken. Onder de 
regeering van keizer Augustus, 24 jaren vóór Christus, werd Aelius Gallus aan 't 
hoofd van een talrijk leger naar zuidelijk Arabië gezonden, ten einde de Sabeërs tot 
vrienden — in Romeinschen zin — van Rome te maken of hen ten onder te brengen. Strabo
heeft ons berichten aangaande dezen tocht van genoemden veldheer nagelaten. Hij deelt
onder anderen de namen der steden mede door Gallus ingenomen en verwoest en tevens 
leert hij ons, dat Aelius Gallus het beleg der hoofdstad heeft moeten opbreken en 
onverrichter zake is teruggekeerd. 
Deze tegenspoed strekte echter in geenen deele om de Romeinen van het opgevatte plan 
te doen afzien; 't geen hun te land niet was gelukt, poogden zij ter zee te 
verwezenlijken. Reeds onder de regeering van Claudius begon men het heffen der 
tolgelden in de Roode Zee te verpachten, en zoo gebeurde het, dat een vrijgelatene 
van een dier pachters, met zijn vaartuig op zee zijnde, door een hevigen noordelijken
storm uit zijn koers werd gedreven en nabij het eiland Taprobane — namelijk Ceylon — 
het anker uitwierp. Hier kwam hij in aanraking met de bewoners van Taprobane en hij 
wist het zoover te brengen, dat vier Indische gezanten met hem de reis naar Rome 
aanvaardden. Bij die gelegenheid, bij de vaart naar Ceylon, had men tevens den 
westmoesson, hippalus, ontdekt, waardoor aan de vaart op die verwijderde streken een 
vaster grondslag werd gegeven. Hiervan poogden de Romeinen gebruik te maken, om hun 
oppermacht in die wateren te vestigen en te handhaven en op die wijze werd aan den 
binnenlandschen handel der Sabeërs de hartader afgesneden. De groote karavanen, die 
gedurende meer dan 2000 jaren uit Saba naar Syrië, Egypte en de Perzische golf waren 
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gezonden met koopwaren uit Indië en verder verwijderde oorden, en die door hunne 
tusschenkomst de handelsproducten uit Afrika en andere landen hun weg deden vinden 
naar Indië, deze zooveel winstgevende tochten moesten worden gestaakt, toen de weg 
ter zee naar Indië voor hen was gesloten. 
De handel der Sabeërs moest zich toen gaan bepalen tot binnenlandsche artikelen, 
welke nu door hen naar de kustplaatsen werden gevoerd. Het gevolg hiervan was, dat de
zeehavens allengs in bloei toenamen, terwijl de groote binnenlandsche markten en 
koopsteden in gelijke mate in aanzien en beteekenis daalden; de kasteelen en tempels,
gebouwd aan de groote heirwegen der karavanen, kwamen allengs tot verval; de 
vermogende handelaren verlieten het land, om zich in de zuidelijke kustplaatsen te 
gaan vestigen; de koningen en vorsten des lands togen uit hunne residentiën en 
trokken insgelijks zuidwaarts heen en het reusachtige emporium, de stad Saba, die 
gedurende duizenden van jaren het middelpunt van den handel tusschen het zuiden en 
het noorden der oude wereld was geweest, kwam ten val en werd een puinhoop gelijk.
Saba, de aloude handelsstaat trof het lot, dat in vroegere eeuwen was beschoren aan 
Egypte en Babylon. Deze beide militaire Staten der oudheid hadden indertijd een zoo 
gedachten invloed op de wereldgebeurtenissen uitgeoefend, dat hun geschiedenis, hun 
ondergang, zelfs hun overblijfselen ons, na zoo veel eeuwen, nog heden ten dage met 
levendige belangstelling vervullen. Saba daarentegen, de Staat die door zijn 
uitgebreiden handel langzamerhand, als het ware in diepe stilte, tot grootheid, macht
en rijkdom was opgeklommen, die in de wereldgeschiedenis door zijn koophandel en zijn
verkeer met verwijderde volken en niet door roemruchtige daden op het bloedig 
oorlogsveld een plaats had verworven, het rijke Saba werd van de aarde weggevaagd en 
geraakte ten eenenmale in vergetelheid. De legenden betreffende het gedurende 
duizenden van jaren zoo bloeiende rijk door Joden, Arabieren en Grieken tot op later 
eeuwen overgebracht, werden als hersenschimmen beschouwd; de mededeelingen ten 
opzichte van de Sabeërs gedaan door Arabische aardrijkskundigen en 
geschiedschrijvers, bewerende dat dit volk een eigen taal en schrift had bezeten, 't 
welk "moesnad" heette, dit alles ging door voor sprookjes en dwaze verzinselen.
Plotseling ging er eenig licht op in deze zoo duistere zaak. Toen in de tweede helft 
der vorige eeuw Niebuhr zijn beroemde ontdekkingsreis maakte, kwam hem het bericht 
ter oore dat in de nabijheid van Jarim, ten zuiden van Sana, een menigte inscriptiën 
werden gevonden, vervat in een taal, welke voor Joden en Arabieren volslagen 
onleesbaar was. Het spoor door Niebuhr aangewezen, werd in 't begin dezer eeuw 
gevolgd door den ten jare 1810 in dienst der wetenschap verongelukten Seetzen. Hij 
begaf zich naar Jarim en vond inderdaad in de nabijheid daarvan oude inscriptien in 
porfierblokken gebeiteld; de afschriften daarvan door hem genomen, bracht hij naar 
Europa, maar het scheen, dat zij niet met de vereischte nauwkeurigheid waren genomen,
althans men wist ze niet te ontcijferen. 
Had men het beoogde doel nog niet bereikt, toch was een belangrijke schrede gezet op 
den weg, die derwaarts zou geleiden. Ten jare 1834 werd de inscriptie van Hisn 
Goerah, de Ravenburg, ontdekt en door Gesenius en Roediger ontcijferd. Kort daarop 
vond men opnieuw eenige inscriptie, waarvan de meerderheid betrekking had op de 
koloniën door de Himjaren gesticht en slechts enkele in verband stonden met de 
geschiedenis van het rijk Saba. De eer der ontdekking van het aloude Saba was 
voorbehouden aan den moedigen Franschen reiziger Arnaud, die gedurende een reeks van 
jaren als apotheker te Sana was gevestigd geweest. Na het doorworstelen van schier 
ongeloofelijke moeilijkheden en bezwaren van allerlei aard, bereikte hij Maris, - het
Marjaba van Ptolemeus, - waar hij in het grootste levensgevaar, onder de brandende 
stralen der Oosterste zon, 56 inscriptiën afschreef en een nauwkeurige beschrijving 
ontwierp van den ringmuur der stad, zoomede van den ellipsvormigen tempel in het 
oostelijke gedeelte van Saba gelegen. Bekroond met den roem de ontdekker te zijn 
geweest van de hoofdstad van het rijk der Sabeërs, van het oude Saba, keerde hij naar
Dsjeddah terug, een vermaardheid die hem duur te staan was gekomen, want hij had het 
ge  zicht daarbij grootendeels verloren.
Toen de afschriften door Arnand te Saba genomen, in Europa aankwamen, zette men zich 
onmiddellijk aan ze te ontcijferen; maar in spijt van al de pogingen, door Duitsche 
en Fransche taalkundigen aangewend om ze te verklaren, verkreeg men slechts een zeer 
onvolkomen begrip van haren inhoud. In 1860 werden een menigte bronzen platen en 
steenblokken, alle met opschriften bedekt, door Engelschen uit Arabië naar Europa 
gevoerd. De geleerde Osiander verklaarde ze op voorbeeldelooze wijze, maar te 
vergeefs beproefde men zijn krachten ter ontcijfering van de inscriptien uit Saba 
herkomstig, van wier gewicht, voor de  geschiedenis en de taalkennis, vooral van het 
rijk der Sabeërs, men allengs meer en meer doordrongen geraakte. Weder gingen eenige 
jaren voorbij en gedurende dien tijd scheen men de studie der zuidarabische 
toestanden en aangelegenheden ten eenenmale vaarwel te zeggen. 't Was slechts 
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schijnbaar, dat die studie geen beoefenaars meer vond; daarvan getuigde op de 
voortreffelijkste wijze het geschrift, dat Alfred von Kremer, onder den titel van: 
Ueber die süd-arabische Sage, het licht deed zien. Niet lang daarna ondernam Joseph 
Halévy, op voorstel en met ondersteuning van de Fransche academie een tocht door 
zuidelijk Arabië, die boven alle verwachting gunstig slaagde en een buitengewoon 
rijken schat van inscriptiën en van voorwerpen van anderen aard opleverde. Gedost in 
't gewaad van een Israëliëtisch inwoner van Jeruzalem begaf Halévy zich naar Hodeida,
in het land Yemen, en reisde van daar ten jare 1869 naar Sana, 't welk destijds nog 
niet onder de Turksche heerschappij was gebracht. Van hier trok hij door het land van
Goot, ontdekte en doorzocht een menigte steden, door Aelius Galïus op zijn 
krijgstocht tegen Saba ingenomen en verwoest, waar sedert haar ondergang geen 
Europeeër den voet had gezet. Wel had hij op zijn reis met ongekende bezwaren te 
kampen gehad; wel was hij daarin tallooze malen in levensgevaar geweest, dewijl de 
fanatieke, bijgeloovige en hebzuchtige bewoners dier streken in elken vreemden 
bezoeker een schatgraver zien, die hoe eer hoe beter uit den weg moet worden geruimd,
maar zijn onbezweken moed en geestkracht hadden hem in staat gesteld al die 
moeilijkheden te overwinnen. Met een schat va over de achthonderd inscriptiën keerde 
hij naar Frankrij terug, waarvan de waarde voor de taal, de geschiedenis e in zoo 
menig ander opzicht niet hoog genoeg kan aangeslagen worden. Hij deelde tevens mede, 
dat een moedig reiziger op dergelijken tocht, als door hem was ondernomen, van daar 
ten stelligste een nog grooteren schat aan inscriptiën huiswaarts zou voeren.
Aan de ontcijfering der inscriptiën, door Havély herwaarts gebracht, is met grooten 
ijver gearbeid. Naar de tot heden verkregen verklaringen te oordeelen, behooren de 
oude inscriptiën te worden teruggebracht in de 8ste eeuw vóór Christus, in de dagen 
toen koning Sargon op den Assyrischen troon zetelde. De namen van ruim een dertigtal 
Sabeïsche koningen heeft toen daaruit verkregen en, naar de verschillende titels te 
oordeelen, behooren zij tot drie zeer verschillende tijdperken der geschiedenis van 
Saba. 
De moeilijkheden, aan de ontcijfering dier opschriften verbonden, zijn groot, maar 
dat de pogingen, daartoe in het werk gesteld, eindelijk met een gunstigen uitslag 
zullen worden bekroond, dit mag niet worden betwijfeld.

22 april 1882  Prof. Delitsch heeft dezer dagen een boek van 350 bladz. 
het licht doen zien, waarin hij de vraag beantwoordt: "Waar lag het Paradijs?" 
Meestal stemt hij met de Engelsche geleerden Smith en Rawlinson overeen, en gelooft 
het Paradijs in het Babylonisch gewest Kar Dunias (tuin van den god Dunias) te hebben
gevonden. Dit strekt zich uit van de zoogenaamde landengte, waar Euphraat en Tiger 
elkaar het meest naderen, beneden Babylon. De Paradijsrivier is de Euphraat. De 
Bijbelsche Pison, Gikon, Hiddekel en Phrat zijn: de Pallacopas bezuiden Babylon, de 
Schatt en Nil, de Tiger en de Phrat. Onder Eden moet men de Babylonische vlakte ten 
Noorden en ten Zuiden der landengte verstaan. Havila is het Noordoostelijk deel der 
Syrische woestijn Ardel-hâlât  Kusch (Moorenland) eigenlijk Babylonië.

11 juni 1882  In de grijze oudheid bestond bij vele volkeren 
in het Oosten de gewoonte om de geschiedenis van den vorst des lands in steenen 
platen te griffelen en die telken jare in den heiligen tempel der hoofdstad van het 
rijk in diepe gewelven ter bewaring neder te leggen. Dergelijke archieven voor de 
kennis van den toestand dos lands, de mate van beschaving der bevolking, enz., in die
lang vervlogen eeuwen van het hoogste belang, zijn in de jongst verloopen jaren in 
groote menigte ontdekt, opgedolven en aan het licht gebracht. Dergelijke opgravingen 
hebben tot heden steeds plaats gehad onder het oog van Europeesche geleerden, die 
dergelijke taak ten behoeve van deze of gene groote wetenschappelijke vereeniging op 
zich hadden genomen. Naar het schijnt is ook op dit gebied een aanmerkelijke 
wijziging te bespeuren. Speculatieve handelaren werken thans de Westersche 
Europeesche geleerde maatschappijen in de hand, zooals blijkt uit het volgende 
voorbeeld. De directeur van het Britsche museum te Londen, heeft dezer dagen te 
Bagdad van een aldaar gevestigd handelshuis over de 300 steenen platen, bevattende 
fragmenten uit de geschiedenis van Babylon, aangekocht. De andere dagteekenen uit de 
14de eeuw vóór onze jaartelling en de allerjongste behandelen gebeurtenissen, welke 
negen eeuwen vóór de geboorte van Christus in het Babylonische rijk hebben plaats 
gehad

4 januari 1883  Onder de in het Britsch Museum te Londen aangevoerde 
Babylonische oudheden is ook een bronzen drempel van den grooten tempel van E Saggil,
te Borsippa, een voorstad van Babylon. Deze drempel vermeldt den naam van 
Nebuchadnesar en is waarschijnlijk een dankoffer voor het herstel van dien Koning na 
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een ernstige ziekte. De vooronderstelling, dat dit die zou zijn waarvan in het boek 
Daniël sprake is, acht men echter wat te gewaagd. 
Er zijn in het museum nog 30 kisten met tafeltjes, door den Heer Rascam te Abu-Habba 
gevonden, die wegens plaatsgebrek voorloopig ongeopend moeten blijven. Men heeft 
groote verwachtingen van den inhoud daarvan, die misschien wel zal blijken de groote 
boekerij van Sargon van Agane te zijn, welke ongeveer 4000 jaren vóór onze 
jaartelling gesticht werd.

4 januari 1883  Bij nieuwe onderzoekingen in het dal van de Tygris 
en den Euphraat door Hormuzd Rassam, zijn een twaalftal Babylonische kunstvoorwerpen 
gevonden, alsmede een zeker aantal tafeltjes met opschriften. Een en ander is naar 
Londen gezonden.

19 januari 1883  Het Britsch museum is onlangs een schoone verzameling 
zilverwerken rijker geworden. De collectie is gevonden op de plaats, waar het oude 
Babylon gestaan moet hebben en geeft een blik in het dagelijksch leven der 
Babyloniërs. Onder de gevonden voorwerpen komen voor: brokstukken van zilveren 
schotels, munten, die echter vreeselijk gehavend zijn, sleutels, een gebroken hengsel
van een vaas, enz. enz.
Het is gemakkelijk te zien, dat alle voorwerpen door een kundige hand met opzet zijn 
gebroken, waarschijnlijk om het metaal opnieuw te kunnen gebruiken en men maakt er 
dan ook uit op, dat de verzameling tot de overblijfselen van een zilversmederij 
behoort. Oordeelend naar het vazenhengsel en de sleutels, schijnen de voorwerpen 
kunstproducten te zijn uit den tijd, toen de perzische invloed zich in de 
babylonische kunst deed gevoelen. De smederij zelf dateer hoogstwaarschijnlijk uit 
den tijd van Alexander den Groote.

28 januari 1883  Het Britsch museum, dat reeds in de Hittitische 
gedenkstukken en de bronzen poorten van Salmanasser zulke merkwaardige overblijfselen
der grijze oudheid bezit, ontving onlangs een bronzen trap uit den grooten tempel van
Borsippa, een voorstad van Babylon. Op deze trap vindt men den naam van Nebukadnezar 
en een bericht omtrent zijn herstel uit ziekte.

22 augustus 1883  In de verhandelingen der Britsche maatschappij 
voor bijbelsche oudheidkunde komt de volgende merkwaardige mededeeling voor, gedaan 
door den heer T. G. Pinches. In de ruïnen van Babylon is een cylinder opgedolven, 
bedekt met inscriptiën in wiggenschrift, afkomstig van den laatsten Assyrischen 
koning van Babylonische afkomst. Deze koning is Nabonidus, die regeerde tijdens het 
Assyrische rijk d? Cyrus werd ten onder gebracht.
Bedoelde inscriptie bevat verder mededeelingen aangaande het herbouwen van een 
tempel, te Haran, gewijd aan den dienst der Maan, welk gebouw indertijd door Mediers 
was verwoest zoomede betreffende den dood van Istoemegoe, bij ons algemeen bekend 
onder de benaming van Astyages. Bovendien wordt nog melding gemaakt van het doen van 
belangrijke herstellingen aan den aloude zonnetempel van Sippor. 
Reeds vroeger had Neboekadnezar dezen tempel doen herstellen en bij die gelegenheid 
een onderzoek doen inste1len naar de plaats, waar de inscriptie-cylinder door den 
vorst die den oorspronkelijken tempel had doen oprichten, was geborgen.
Nabanides, de laatste koning van Assyrië, uit het Assyrische geslacht, heeft alle 
mogelijke nasporingen gedaan om dien cylinder machtig te worden. Uit een opschrift 
voorkomende op gemeld voorwerp blijkt, dat die poging is gelukt. Na lang zoeken vond 
men den cylinder 18 el diep in den bodem bedolven. Het bevatte een inscriptie van 
koning Narem Sim, zoon van koning Sarga? die 3200 jaren voor koning Nabanides heeft 
geregeerd.
De inscriptie door koning Nabanides, die op den Assyrschen troon zat omstreeks het 
jaar 550 vóór Christus, leert ons, dat de tempel door de Assyriërs te Sippor aan de 
Zo? gewijd, zoo ongeveer 3750 jaren voor onze jaartelling is gebouwd. Dit strekt 
tevens ten bewijze, dat het Assyrisch volk destijds reeds een hoogen trap van 
ontwikkeling had bereikt.

3 september 1883  Drie voor de oudheidkunde merkwaardige vondsten 
van geschriften zijn dezer dagen ter sprake gekomen. 
De eerste is een onlangs in Babylonië ontdekte spijkerschrift-rol van Nabonedus, 
Koning van Babel, (550 v. Chr.) Die rol bevat o. a. berichten omtrent den bouw van 
den ouden zonnetempel van Sippar. Nebucadnezar had indertijd, bij de restauratie van 
dien tempel, vruchteloos laten zoeken naar de rol waarin de stichting werd vermeld. 
Maar Nabonedus was gelukkiger. Hij vond, 18 ellen onder den grond, de gezochte rol, 
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waaruit bleek, dat de tempel te Sippar in 550 v. Chr. gebouwd werd, en dat de 
Babyloniers reeds toen op een hooge trap van beschaving stonden. 
De tweede is een Phoenicisch manuscript, op halfverteerde stukken perkament of leder,
hier en daar nauwlijks leesbaar, dat thans te Londen door eenige geleerden in het 
bureau van het Palestine Exploration Fund wordt onderzocht en een gedeelte van het 
boek Deuteronomium bevat. 
Het handschrift, dat ongeveer uit het jaar 900 voor Christus afkomstig is, werd door 
den antiquaar Shapira uit Jeruzalem van Arabieren in Moab gekocht. 
Het manuscript bevat, voor zoover het ontcijferd is, belangrijke afwijkingen van de 
gewone lezing van het bijbelboek. Zoo zijn o. a. bij de tien geboden de twee eerste 
samengesmolten, terwijl als tiende gebod er aan is toegevoegd: «Gij zult uwen broeder
niet haten in uw hart.« 
Als het handschrift, dat thans aan een nauwlettend onderzoek is onderworpen — men 
heeft, door ervaring geleerd, een wantrouwen voor oudheden uit Moab — echt blijkt, is
het zeker zeer merkwaardig. Maar bij den prijs die er voor gevraagd wordt, nl. een 
millioen p. st., zullen zich zeker wel niet veel koopers opdoen. 
De derde vondst, belangrijk voor de Duitsche letterkunde, is een gedeelte van een 
handschrift van König Bother, uit het laatst der 13e eeuw dat voor en achter in een 
oud gebonden boek uit de bibliotheek van het Karthuizersklooster Buxheim ontdekt werd
door den Muncherschen antiquaar Mayer. Tot dusver was het eenige handschrift van dit 
gedicht dat te Heidelberg, en liet gevonden fragment van 400 verzen levert door 
verschillende afwijkingen en aanvullingen, rijke stof tot vergelijkende studie.

21 september 1883  EEN OUDE STAD. 
Damascus is de oudste stad van de wereld. Tyrus en Sidon zijn op de kust in puin 
gevallen. Babel is eene ruine; Palmyra is in eene woestijn begraven: Ninivé en 
Babylon zijn van de oevers van de Tigris in de Euphraat verdwenen.
Damascus blijft wat het voor den tijd van Abraham was — het middelpunt van den handel
en van het reizen — een groen eiland in de woestijn — eene hoofdplaats waaraan 
krijgshaftige en heilige herinneringen verbonden zijn over dertig eeuwen heen. Bij 
Damascus zag Saulus van Tarsus het licht boven de helderheid van de zon; de straat, 
die Strait heet, waar men zegt dat hij gebeden heeft, loopt nog door de stad. De 
karavanen komen en gaan als duizend jaar geleden; de kooplieden van de Euphraat en de
Middellandsche Zee stallen er nog hunne menigte van waren in de straat uit. De stad, 
welke Mahomed van eene naburige hoogte overzag, en die hij schroomde binnen te 
treden, omdat het den mensch gegeven was maai één paradijs te hebben, en hij voor 
zich besloten had het op deze wereld niet te hebben, is nog tegenwoordig wat Julianus
het Oog van het Oosten noemde, evenals zij ten tijde van Jesaja het hoofd van Syrië 
was. Uit Damascus zijn onze heerlijke Damascener pruimen en abrikozen afkomstig, het 
fijne weefsel van katoen en zijde, damast genaamd, benevens vele vruchten en bloemen 
op een effen, zonnigen grond gekweekt; de Damascener roos, ten tijde van Hendrik VIII
in Engeland ingevoerd; de Damascener kling, wereldvermaard om hare scherpte van snede
en hare buigzaamheid, waarvan het smeden een geheim was, dat verloren is gegaan, toen
Tamerlan den kunstenaar naar Perzië wegvoerde; en die fraaie kunst van hout en staal 
met goud en zilver in te leggen — eene soort van mozaikgravure en beeldhouwwerk 
tegelijk, damasceeren genaamd, waarmede bureaux, doozen en zwaarden versierd werden, 
't Is nog eene stad van bloemen en heldere wateren: de stroomen van den Libanon 
glinsteren en murmelen nog in de wildernis der Syrische tuinen.

12 september 1884  De heer Tie1e besprak eene onlangs uitgegeven, 
uiterst belangrijke babylonische koningslijst, welke door vergelijking met andere 
assyrische monumenten bewijst, dat ook in den oudsten tijd de berichten van 
schitterende overwinningen met wantrouwen moeten bejegend worden. Niet het minst 
merkwaardige is de bijzonderheid, dat nu met zekerheid blijkt, dat de uit den Bijbel 
bekende koningen van Assyrie Pul en Tiglath-Pileser twee namen zijn voor een en 
denzelfden persoon.

7 november 1881  Onder den titel van Der Ballingen trooster, 
is bij den heer G. G. Vonk te Haarlem, eene metrische vertaling verschenen van 
Jesaiah XL—LXVI, door den heer B. G. De Vries van Heyst. Met de nieuwere uitleggers 
neemt de bewerker aan, dat dit gedeelte een geheel is, vervaardigd tijdens de 
ballingschap in Babel, tijdens de tochten van Cyrun tegen Lydië"en Babylon, en dan 
ook betrekking heeft op het uitzicht van verlossing door dezen vorst. De vertaler 
heeft er zich op toegelegd, zoo getrouw mogelijk de gespierde taal van de 
statenvertaling te bezigein, behoudens verbetering, waar het oorspronkelijke niet 
juist scheen te zijn wedergegeven. De dichter Ten Kate, die door zijne vertolking van
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Jesaiah XL, vs. 12—31 reeds was voorgegaan, had de welwillendheid de drukproeven na 
te zien en heeft daarbij, gelijk de heer d. V. v. H. dankbaar erkent, "menigen rimpel
weggestreken."

31 januari 1886  Een eeuwfeest te Berlijn.
Een eeuw is voorbijgegaan sedert de eerste academische tentoonstelling voor beeldende
kunsten te Berlijn werd gehouden. Ter herinnering aan dit gewichtig feit worden veel 
omvattende maatregelen genomen, met het doel om een luisterrijke kunsttentoonstelling
voor te bereiden, die daarenboven geheel en al zal afwijken van alle 
tentoonstellingen, welke haar zijn voorafgegaan. Zoo zal er, om enkele bijzonderheden
daarvan kortelijk aan te duiden, een historische afdeeling worden georganiseerd, die 
zal kunnen strekken, en wel op breede schaal, om een levendig beeld te geven van de 
ontwikkeling der Duitsche kunst sedert het begin der regeering van Frederik den 
Groote.
Een andere karaktertrek dezer tentoonstelling zal bestaan in een afdeeling van 
voorwerpen van Grieksche kunst, welke het museum te Berlijn bevat en tot opluistering
der tentoonstelling tijdelijk zullen worden afgestaan. De tempel van Jupiter te 
Olympia, het altaar van Pergamon en een reeks kunstschatten, uit het klassieke land 
bij uitnemendheid herkomstig, zullen aldaar prijken en een krachtige getuigenis 
afleggen van den hoogen trap van volkomenheid, door de beoefenaren der beeldende 
kunst destijds bereikt. Op indrukwekkende schaal zal de beroemde tempel van Zeus 
weder verrijzen en als maatstaf ter beoordeeling hiervan deelen wij in 't voorbijgaan
het volgende mede. Te rekenen van den kolossalen opgang, geleidende naar de voorhalle
van dien tempel, tot aan de nike, welke de spits des voorgevels kroont, is een 
verschil in hoogte van 29 meter. Hetgeen de waarde van zulk een herboren tempel zeer 
verhoogt is het volgende: een groot gedeelte der aloude kunstwerken van de grootste 
Grieksche beeldhouwers, welke bij dien bouw zullen worden gebezigd, bezit het museum 
te Berlijn, welks bestuur ze ten gebruike heeft afgestaan tot opluistering van de 
hier besproken feestviering. Met voorbijgang van een menigte belangrijke 
bijzonderheden vermelden wij nog een paar karakteristieke punten. In het park, tot 
het tentoonstellingsterrein behoorende, zal een Egyptische tempel worden opgericht 
naar het model van het heiligdom van Dakieh. Om den indruk, door dit ailes teweeg 
gebracht, nog krachtiger te maken, zullen bij een schitterend kunstlicht — de firma 
Siemens en Halske leveren gloeilampen en booglichten om de zon te evenaren — 
plechtige optochten van "Oude" Grieken zich begeven naar den tempel van Zeus, zal men
talrijke karavanen, uit het hart van Afrika gekomen, met zwaar bepakte kameelen als 
't ware Egypte zien doortrekken, waaraan de genoemde tempel den toeschouwer 
herinnert. De kosten dezer tentoonstelling zijn geraamd op de kapitale som van 
750,000 mark, welke uitgaaf zal worden gedekt door de volgende baten: men rekent op 
een toelage van 100,000 mark van den Staat (van Pruisen); 100,000 m. toelage uit de 
stedelijke kas; de entreegelden door de bezoekers te offeren zullen, naar men hoopt, 
voldoende zijn om al het overige met glans af te doen. Als vermoedelijke basis strekt
de ervaring, opgedaan by de hygiënische tentoonstelling, waar ruim 700,000 M. door de
bezoekers is geofferd. Deze tentoonstelling hoopt men even nuttig maar veel 
aantrekkelijker te maken dan gene, en al is in deze berekening de electrische 
verlichting van het reusachtige tentoonstellingsgebouw en den nog oneindig 
uitgestrekter parkaanleg niet begrepen, toch mag de commissie, die aan het hoofd 
staat, niet van vermetelheid beschuldigd worden, omdat zij het groote leunt op zoo 
waardige wijze wenscht te doen vieren.

17 juni 1886  [...] Door de zijmuren van deze Zeus-tempel komt men 
in de binnenruimte, waar het prachtig panorama van de stad en de burcht van Pergamon 
den bezoeker verrast. Ook dit is met de meeste getrouwheid naar de opgegraven 
fragmenten en de nieuwste ontdekkingen van Pergamon geschilderd. Pergamon ligt niet 
ver van de westkust van Klein-Azië, ten noorden van Smirna, en is thans eene voor het
meerendeel door Turken bewoonde landstad.
Sedert 1866 en 1871 heeft de Duitsche geleerde Karl Humann daar nasporingen gedaan, 
die met de schoonste uitkomsten bekroond werden. Ofschoon van de gebouwen zelve maar 
zeer weinig is staan gebleven, gelukte het toch met behulp van de in zeer groote 
hoeveelheid gevonden voorwerpen een afbeelding van al die bouwwerken te ontwerpen, 
die den schilder van het panorama tot grondslag heeft gediend.
Bijna algemeen wordt erkend dat dit panorama van Pergamon niet slechts het schoonste 
stuk van de jubilé-kunst-tentoonstelling is, maar zelfs zijn wedergade te Berlijn 
niet heeft. Wij zijn hier niet arm aan panorama's en hebben er een half dozijn, 
meerendeels van slagvelden en koloniën, maar dit tafereel van Pergamon overtreft 
alles. De ruimte ontbreekt mij in uw blad om het panorama in alle bijzonderheden te 
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beschrijven. In het midden van het tafereel herkennen wij het altaar van Zeus met 
zijn breede trappen, met de dikke hoop asch op het plat, waar juist het offervuur 
ontstoken wordt. De rook stijgt opwaarts. Daarnaast ziet men de lager liggende 
marktplaats, den tempel van Dionysos, de muren en de torens van den Akropolis, den 
tempel van Athena, den godin der stad, de bibliotheek, den grooten tempel van 
Trajanus, de Romeinsche waterleiding, den schouwburg en andere grootsche openbare 
gebouwen. En die prachtige stad met al hare heerlijkheid verkeerde in puin, en hare 
overblijfselen lagen tweeduizend jaren diep onder den grond begraven! IJselijke 
gedachten!
[...]

24 september 1886  Ingezonden stukken.
[Het onderstaande is ons ter beoordeeling toegezonden. Nu het van iemand komt, die 
niet op traditioneel-Joodschen bodem staat, is het zeker belangrijk genoeg, om een 
plaats in een Joodsch orgaan te vinden.    RED.]

WelEdelele Heer! 
Dezer dagen sprak ik met een geacht burger (Israëliet) hier ter stede over het 
aanstaande Nieuwjaarsfeest en vertelde hem, dat ik volgens een gemaakte berekening 
uit het Oude Testament (dat zeker wel meê de wijste geschiedschrijvers gehad heeft) 
tot een ander wereldjaar kwam. Die heer vond dat wel interessant, on u als 
oordeelkundige deze berekening te doen toekomen 
Uw dv. dienaar 
I. I. GERDES, 
Oude Kennissteeg 6. 

Genesis V brengt ons tot op de geboorte van Sem 1556. 
Genesis XI geeft 392 aan, dat maakt 1º. 

1556 
Geboortejaar van 1948 Abraham. 
Genesis XXI vs. 5 gebj. 2048 Isaac. 
Genesis XXV vs. 26 geb. 2108 Jacob. 
Genesis XLVII vs. 28 geeft ons het het sterven van Jacob als het jaar 2255 aan; af 17
jaar van zijn tocht naar Egypte; komst in Egypte 2238. Gen. XV vs. 13. Gods woord aan
Abraham geeft den tijd in Egypte als 400 jaar aan. 

2238 
2638 

I Koningen VI vs. 1 spreekt van 480 jaar na den uittocht uit Egypte als aanvang van 
den tempelbouw, dus 2638 

en  480 
3118 

Dit is het 4e jaar van de regeering van Salomo. 
I Koningen XI vs. 42. De dood van Salomo, die 40 jaar geregeerd heeft, geeft 36 jaar 
meer aan, 3154. 
II Koningen XXIV vs. 12. De wegvoering naar Babel tot en met Jojachim; de 
regeeringstijd der koningen van Juda kan men voortdurend volgen en geeft te zamen 371
jaar aan. 

3154 
3525 

Dit is het achtste jaar van de regeering van koning Nebucadnezar, 606 jaar vóór de 
Christelijke jaartelling. 
Regeeringstijd van 614—563. 

3525 
Nebucadnezar  606 

 4131 
Als men nu de Christelijke jaartelling hierbij rekent, af 4 jaar, daar men algemeen 
aanneemt, dat ze 4 jaar vóór Chr. aanvangt, zal men altijd in den loop der 
geschiedenis het jaar 6013 verkrijgen. 

3525 
Nebucadnezar   606. . . 4131. 
Christel, jaartell. 1886 

6017 
   4 

Af 4 jaar 6013 
II Kronijken XXXVI vs. 21 en 22.  
Het 1e jaar van Cyrus of Kores als heerscher over Babel geeft 70 jaar meer aan; het 
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is het jaar 536 v. Chr. Regeeringstijd van 560—529; als heerscher over Babel het 24e 
jaar zijne regeering. 

3525 
en   70 

3595 
Cyrus vóór Chr.  536 

4131
Christel. jaart. 1886 

6017 
Af 4 jaar 6013 
Perzische, Grieksche en Romeische regeeringen geven verder den tijd aan.

2 maart 1887  De Times van Zaterdag j.l. bevat een bericht, volgens 
hetwelk de kapitein van het Britsche leger, Claude R. Conder, er in geslaagd is de 
merkwaardige hieroglyphen, die te Hamath, Aleppo, Carchemish en andere plaatsen in 
Klein-Azië gevonden werden, te ontcijferen. Sedert 1872 is dit te vergeefs beproefd. 
De Heer Conder heeft aan twee bekende Oriëntalisten, Sir C. W. Wilson en Sir C. 
Warren, medegedeeld op welke wijze hij de ontdekking deed, en geeft de lezing van 
eenige voorname stukken, namelijk een gebed tot de zon, een gericht tot den god van 
het water, de lucht en den oceaan, en nog een derde gebed.

3 mei 1888  Als eerste deel der "Verzameling van handboeken der oude 
geschiedenis", door de firma Perthes, te Gotha, uit te geven, is dezer dagen 
verschenen: Babylonisch-Assyrische Geschichte 1 Theil von C. P. Tiele.
Het werk van den Nederlandschen geleerde wordt door de Duitsche bladen met veel 
waardeering besproken.

12 september 1889  [...] Morgen, den 6 September, des morgens om 11 uur, 
zal er onder presidium van den hoogen beschermer van het congres, Koning Oscar 11, 
eene algemeene vergadering van alle secties plaats hebben: geen de sprekers mag bij 
die gelegenheid langer dan 20 minuten het woord hebben. Daar voor die gelegenheid wel
de stukken zullen bewaard zijn, die 't meeste knaleffect hebben, wil ik toch even 
rneêdeelen welke prekers dan zullen optreden en welke onderwerpen ze daarbij zullen 
behandelen.
1. H. Brugsch pascha. Sur la momie égyptienne. 
2. Prof. Dr. Max Müller, Prof. te Oxford. Über die neue Ausgabe des Big Veda.
3. Prof. Dr. J. Oppert, Prof. au Colége de France, Paris. Sur l'état des 
connaissances astronomiques chez les chaldéens et sur l'interpretation des nombreux 
textes astronomiques et astrologiques. 
4. Prof. Dr. J. de Goeje, van Leiden. Etude sur la légende de St. Brandain. 
5. Prof. Dr. P. Haupt, te Sleeswijk. Tod Sargon's II. 
6. Riksantiqvarien Dr. H. Hildebrand. Sur les ruines de Palmyre étudiées par des 
officiers suédois au commencement du XVIIIe Siècle. 
7. Prof. Dr. J. Karabacek, Prof. te Weenen. Entdeckte Goldgeprdge des Propheten 
Mohammad und seines Gegenpropheten Musejlima. 
8. J. Halévy, Prof. Paris. L'Etat de la Palestine avant l'Exode. 
9. Jivanji Jamshedji Modi. Bird's eye view of the hisory of the Parsees. 
10. Hj. Stolpe. Développement de l'ornementation des peuples de l'Océanie et 
commencements de l'écriture. 

1 februari 1890  Het amerikaansche genootschap, dat te Babylon opgravingen 
doet, kan met zijn eersten arbeid tevreden zijn. In Nipoer is een grooto Baäls-tempel
uitgegraven. Vroeger dacht men, dat deze tempel door Ur-Bau, koning van Ur, was 
gesticht. Thans blijkt dat hij hem slechts herstelde, De stichter is Naram-Sin, een 
zoon van Sargon. Ook heeft men de groote boekverzameling des tempels in Ur gevonden. 
Men ontdekte ruim 2000 steenen tafelen, velen, helaas, gebroken. Zij liepen van 't 
jaar 2000 v. Chr. tot op Ataxerxes Langhand van Perzië (450 v. Chr.) Men vindt op 
deze tafelen godsdienstige liederen, tooverspreuken, sterrenkundige geschriften, 
overeenkomsten, lijsten van koningen, geschiedkundige berichten, taalkundige werken, 
enz.

14 november 1890  BIJBELSCHE OUDHEIDKUNDE.
Als wij den Bijbel opslaan, ontmoeten wij bijna overal woorden en zinnen, wier 
betekenis ons duister is. Eeuwenlang hebben de godgeleerden over hun beteekenis 
nagedacht en nagevorscht en zoo ons geleerd, hoe wij de zaken moeten opvatten. Echter
werden andererzijds dikwijls anders oordeelvellingen uitgesproken, zoodat er 
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verscheidene meeningen gevormd worden. Hoe verandert echter zoodanige meening geheel,
als men onomstootelijke bewijzen kan aanvoeren. En dit juist geschiedt door de 
oudheidkenners, die, hetzij door opgravingen, hetzij anderszins, ons tastbare 
bewijzen overleggen. 
In de laatste jaren heeft men in Egypte, in Babylon en in andere streken tafels van 
klei, van gebakken steen, van was, van perkament enz. opgedolven, die men heeft 
leeren ontcijferen. Naar aanleiding van onderzoekingen door professor Sayce, 
overgenomen uit Engelsche tijdschriften, zij hier een en ander medegedeeld. 
In Genesis (hoofdst. 14) lezen wij van de krijgstochten van Babylonische koningen 
naar Kena'an, waarbij zij Loth als gevangene wegvoerden. Bij de opgravingen te Accad,
een oude Assyrische stad, heeft men vele tafels van klei gevonden, die o. a. ook van 
die tochten verbalen. Reeds koning Sargon van Accad, die 1000 jaar vóór Abraham 
leefde, trok driemalen naar Palestina en liet zijn beeltenis houwen in de rotsen aan 
de Middellandsche Zee. Dit leert ons een kleitafel, die Sargon's zoon, Naram Sur, 
plaatste in de fundeering van den beroemden zonnetempel te Sippora, waaruit bljjkt, 
dat Sargon ongeveer 3800 jaar vóór Chr. regeerde. Telkens hadden zulke rijgslechten 
plaats, totdat wij lezen van de vier Chaldeeuwsche vorsten ten tijde van Abraham. 
Amraphel, koning van Shinar, was de grootste vorst na Sargon en met wien eigenlijk 
het Babylonische rijk ontstaan was, want onder hem werd Cbaldea een onverdeeld 
koningrijk, met Babylon tot hoofdstad, ten tijde van Abraham, 2000 jaar vóór Chr. Op 
die kleitafels heet hij Kammaragas of Kammurabi; onder hem werd ook Bel-Merodach de 
beschermgod van Balylon, wiens eeredienst de plaats innam van alle oudere 
Chaldeeuwsche afgoden. Onder hem bloeiden kunst en wetenschap en werd de hoogeschool 
te Accad de schriftenverzameling van dien tijd. Die verzameling bevatte ook 
schrifttafels over den zondvloed in verzen, een Chaldeeuwsch heldendicht, dat door 
George Smith is ontcijferd. 
Na de gelijkheid van persoon aangetoond te hebben tusschen den Kammurabi der 
kleitafels met den Amraphel van Genesis, toont Sayce aan, dat Arioch, koning van 
Ellasar, dezelfde is als Eri-Eku, beheerscher van de tweede stad van Babylonië vóór 
haar onderwerping door Amraphel; de stad wordt hierbij Larsa genoemd. In het 
besproken opstel worden de beide koningen nog niet behandeld. 
In een ander artikel deelt prof. Sayce ons een en ander mede over de uitgravingen van
Flinders-Petrie in de bergen van Judea (de naam van de streken, die Palestina 
uitmaakten tijdens de Romeinsche heerschappij. In de »Tels" (heuvelen) van Egypte 
liggen waarschijnlijk nog de bewijzen verborgen van Israels verblijf aldaar, maar 
door de aangehaalde opgravingen krijgen wij getuigenissen omtrent den uittocht. 
Evenals bijv. Schliemann bij zijn uitgravingen te Troje, werden bij de uitgravingen 
op een bepaalde plaats overblijfselen van verschillende steden gevonden. Dit is zóo 
te verklaren, dat, als na verloop van tijd op een of andere wijze een stad bedolven 
was onder zand en puin, een nieuwe stad op denzelfden grond gebouwd werd, totdat ook 
deze weder verdween en door een nieuwe opgevolgd was. Zoo vond Schliemann 
achtereenvolgens in de heuvels van Hissanlik 7 steden boven elkander, waarvan een het
oude Troje bleek te zijn.
Flinders-Petrie groef een berg van 60 voet hoog uit en stuitte achtereenvolgens op 
vele steden, van de tijden der Amorieten tot die der Grieken toe. De oudste stad 
dagteekent van de Amorieten, omstreeks 1100 v. Chr. en de puinboopen worden 
beschreven als ruwe hutten van leem en rolsteenen (door water medegevoerde en 
afgeronde steenen), gelijk rum die van de halfwilde Bedouïnen op de grenzen van het 
Heilige Land. Nu schrijft Sayce, dat deze bewoond moeten geweest zijn door de 
invallende Joodsche stammen, die nog onbeschaafde nomaden waren en de oude beschaving
der Kena'anietische volken verdreven hadden. Van andere zijde voert men echter 
hiertegen aan, dat de Israëlieten niet zoo onbeschaafd konden geweest zijn bij hun 
komst in Kana'an, en dat zij als slaven van de hoog beschaafde Egyptenaren toch 
voorzeker hadden geleerd goede steenen huizen en versterkingen te bouwen. Daarenboven
leert hoofdstuk 21 van Numeri ons duidelijk, dat de Joden de steden der Amorieten 
niet verwoestten, behalve sommigen, die verwoest, maar toch weder opgebouwd werden, 
zooals Hesbon (hoofdst. 28, 27). De berg, waarvan hier sprake is, heet Tel-El-Hesy, 
en behalve genoemde stad, werden overblijfselen gevonden van een stad, die zeer 
versterkt was door een muur van 28 voet dik en 21 hoog. Deze stad wordt nu als de 
bedoelde in Numeri beschouwd en zou van 1430 v. Chr. dagteekenen, terwijl de meer 
barbaarsche stad van 1100 v. Chr. later is gebouwd door anderen, hetgeen strookt met 
het verhaal in Rechteren (hoofdst. 11, 26). Alweder andere steden werden op dezelfde 
plek onder de koningen gebouwd; zoo is een gebouw ontdekt uit den tijd van Menasse; 
dan een versterkt gebouw, waarvan de Glaces (?) alleen overbleven, maar waarbij 
decoratiewerk is gevonden, dat Petrie meent af te stammen uit den tijd van vroegere 
koningen uit dezelfde school van bouwmeesters, die Salomo's tempel bouwden en 
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versierden.
Andere hoogst belangrijke uitkomsten van deze onderzoekingen, het vaststellen van den
betwisten ouderdom van den muur van Haram te Jerusalem en van de zoogenaamde 
graftombe van Abraham te Hebron. Zoo toont het Grieksche beitelwerk aan den muur van 
Haram, dat deze dagteekent uit het tijdvak van Herodotus, terwijl het ontbreken van 
zoodanig werk op genoemde graftombe wijst op den tijd vóór de ballingschap.

27 februari 1891  Bijbelserie Oudheidkunde.
(Vervolg.)
Velen onzer lezers zullen misschien de genoemde aanhaling minder duidelijk vinden, 
maar zij moeten bedenken, dat bij dergelijke onderzoekingen met allerlei rekening 
gehouden moet worden, en elk gevonden opschrift vergeleken wordt met overeenkomstige 
opschriften, om aldus uit verschillende brokstukken een volkomen geheel te krijgen. 
Vergelijken wij hiermede de bijbelsche geschiedenis van Malchizedek (Genesis XIV, 
18), koning van Salem en »priester van den allerhoogsten God". Maichizedek nu bad 
noch vader, noch moeder, van wie hij zijn ambt geërfd had. Slechts is de titel van 
den afgod van »de allerhoogste God" veranderd in dien van »de allerhoogste Koning". 
Zoo was van oudsher Jerusalem de plaats van een of ander groot heiligdom. 
Een der bronnen van de geschiedenis dier tijden waren de geschriften van den 
Egyptischen geschiedschrijver Maneth, wiens geloofwaardigheid men ten onrechte 
betwijfeld heeft. Het bovenstaande spijkerschrift weidde ons de veroveringen van de 
Babyloniërs en de Naurima, en nu verhaalt Manetha ons, dat, toen de Hyksos of 
herderkoningen uit Egypte verdreven werden, zij Jerusalem bevonden als een bolwerk 
tegen de Assyriërs. Dat die versterking van Jerusalem niet onnoodig was, weten wijn 
daaruit, dat ongeveer een eeuw na de verdrijving der Hyksos uit Egypte de babyloniërs
(te dien tijde Assyriërs genoemd) wel degelijk grooten staatkundigen invloed in 
Jerusalem uitoefenden. Men zal zich wel uit de geschiedenis herinneren, dat ongeveer 
2100 v. Car. een Eusemietische volksstam, de Hyksos, in Egypte viel en althans Opper-
Egypte overheerschte. De Nahrim zijn de Aram-Naharajim van het O. T. en de Mitanni 
van de Assyrische inschriften, hun hoofdstad, lag op den oostelijken oever van den 
Euphraat, tegenover Chrihemish, een vesting der Hittieten (vgl. ons vorig stuk).
Wij lezen in het O. T. (Rechteren III, 8-10), dat de Joden verdrukt werden door 
Chushan-Rishataim, koning der Aram-Naharajim (zie boven), en dat zij bevrijd werden 
door Othniël de Henirriet, en ook dit doet zien, dat het verhaalde aangaande de vrees
der Hyksos voor het verafgelegen Babel en Assur waar genoemd kan worden.
Uit dit alles leeren wij nog iets anders, en wel, dat men de bewering onjuist kan 
noemen, als zouden de oudere boeken van het O. T. door mondelinge mededeeling bewaard
en eerst in later eeuwen opgeschreven zijn. Immers, wij leeren hier, dat de 
Israëlieten bij hun uittocht uit Egypte naar Kena'an van alle zijden door volken 
omringd waren, die een letterkunde bezaten, en dat de steden, die zij veroverden, 
vele geschriften bevatten.   (Slot volgt.)

6 maart 1891  Bijbelserie Oudheidkunde.
(Vervolg in plaats van slot.)

Naast de twee scheppingsverhalen, in Genesis I en II gegeven, heeft men nog 
Babylonische en Assyrische gevonden, die met het Bijbelsche verhaal tamelijk 
overeenkomen. Hier geven wij de vertaling van een ander scheppingsverhaal, en wel van
Akkadischen oorsprong 1):
»Het roemrijke huis, het huis der goden, was nog niet gebouwd op een roemrijke plaats; 
Geen plant was nog gegroeid, geen boom geformeerd, 
Geen steen was nog nedergelegd, geen balk gemaakt, 
Geen huis was nog gebouwd, geen stad gesticht; 
Geen stad was nog gebouwd, geen stichting gegrondvest, 
Niffar was niet gebouwd en Ekura niet opgetrokken, 
Erech was niet gebouwd en E-ana Diet opgetrokken;
De afgrond was niet gemaakt, Erichi niet gesticht, 
(wat betreft) het roemvolle huis, het huis der goden, zijn zetel was nog niet gevestigd; 
Ook al wat land is en al wat zee, 
Toen er in de zee een strooming kwam, 
Op dien dag werd Erichi gebouwd, Esagila gegrondvest, 
Esagila, dat de god Lugel-du-azuga stichtte in den afgrond, 
Babylon werd gesticht, Esagila werd voltooid, 
Hij maakte de goden tegelijk met de Anunnaki. 
De roemrijke stad, de zetel van de vreugde van hun hart, roemde hij als de voornaamste, 
Merodach vereenigde de amam voor de wateren; 
Hij maakte de stof en goot haar uit met den watervloed, 
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De goden werden gemaakt, om in een woonplaats van vreugde van hun hart te wonen, 
Hij schiep het menschdom, 
Aruru, het zaad van het menschdom, maakten zij met hem. 
De dieren van het veld, al het levende van de woestijn schiep hij, 
Hij maakte en ordende op hun plaats den Tigris en den Euphraat; 
En hij noemde hun naam, 
De ussu-plant de dittu-plant van den veengrond, het riet en het woud maakte hij; 
Hij schiep het groen der woestijn; 
De weilanden, de moerassen en ook de graszode, 
Den os, het veulen, den strijdhengst, de vaars, het schaap en den sprinkhaan. 
Zoo ook bouwland en woud, 
De bok en de gazelle traden voor (?) hem. 
De heer Merodach vulde aan de zeekust een dam op. 
... voorheen was het niet geweest. 
... hij schonk het aanzijn, 
(hij deed de plant groeien), hij schiep de bron, 
... stelde hij op zijn plaats, 
(hij vormde den steen), hij vormde de balk, 
(hij bouwde het huis), hij stichtte de stad, 
(hij stichtte een stad), hij grondvestte haar roemrijk, 
Hij bouwde (Niffar, de stad van) den tempel van Ekura, 
(hij bouwde Enech, de stad van den tempel E-ana)".
Tot toelichting diene, dat de Akkadiërs een ouden volksstam vormden, wellicht later 
met Babyloniërs en Assyriërs samengesmolten. Het lied is tweemaal op de steenen 
ingegrift, en wel in de Akkadische taal en in de Babylonische. (Referent wenscht mede
te deelen, dat hij niet juist kan aangeven, wat men eigenlijk onder Akkadiërs te 
verstaan heeft.) (Slot volgt.)
1) Overgenomen van T. G. Pinches van het British Museum (in "American Hebrew").

13 maart 1891  Bijbelserie Oudheidkunde.
(Slot.) 
De tafels zijn van gebakken klei en werden gevonden door Rassam te Kouyunjik in 1882;
het schrift is in den Babylonischen stijl, zeer klein en opeengedrongen. Het schijnt 
de inleiding van een grooten lofzang te zijn en door beschadiging is een gedeelte van
de tafel vernietigd.  
Wij hebben hier een opsomming van ruwe gegevens, zonder samenhang of verdeeling in 
tijdperken, in tegenstelling met den uitmuntenden samenhang in den Bijbelschen tekst 
en den minder samenhangenden Babylonischen, die wijlen G. Smith ons openbaarde. Wij 
vinden geen gewag gemaakt van hemel of hemellichamen en zelfs niet van de schepping 
der aarde, hoewel er eenige toespeling op is in het begin. Het begint ten tijde, dat 
de aarde woest was en de roemrijke steden en tempels, die aan het Babylonische hart 
zoo dierbaar waren, nog niet waren gebouwd. Merodach wordt voorgesteld als de groote 
schepper en schijnt zijn gezag niet te deelen met Tiamat (die echter alleen schijnt 
beschouwd te zijn als schepper der lagere levensvormen). Niet alleen bestonden Niffar
en Erech niet, met den tempel Ekura (huis der aarde) en Eaua (huis des hemels), maar 
ook Erichi en de afgrond, waarschijnlijk overeenkomende met paradijs en hel, waren 
niet aanwezig en het huis der goden was nog niet gebouwd. Toen er een strooming in de
zee kwam, werd Erichi gesticht en Esagila door Lugal-du-azagu in den afgrond 
gesticht. Esagila of "huis van het hoofd", de naam van een beroemde tempelstad in 
Babylon, was waarschijnlijk het bovenaardsche voorbeeld voor de stad Babel. Daarna 
wordt verhaald, dat Babel gebouwd werd, hierop pas de goden en de Anunnaki of 
aardsche geesten, de godenstad en ook het land geschapen werden. De schepping van 
menschen, het zaad der menschen (verpersoonlijkt door den god Aruru), dieren, de 
rivieren Euphraat en Tigris, planten, de onderscheidene soorten van land en ten 
laatste de steden Niffar en Erech, alles gemaakt door Merodach.
Zooals men ziet, is het een zonderlinge opeenstapeling. De Akkadiërs waren vreedzaam 
van aard, en beschrijven de schepping van hun eigen standpunt; zij geven geen 
beschrijving van een woesten strijd tusschen de chaos en de hemelsche machten, zooals
de genoemde Chaldeeuws-Babylonische Genesis van Smith ons doet kennen; het verhaal 
tracht slechts datgene te verklaren, wat den Akkadiërs belang inboezemde en doet dat 
op hun eigen wijze.

17 maart 1893  WEST-AZIË.
De rector-magnificus der Leidsche universiteit, dr. C. P. Tiele, hield ter viering 
van den 318den dies der hoogeschool, eene oratie in het groot-auditorium der academie
over: "West-Azië in het licht der jongste ontdekking."
Na eene korte inleiding deelde de hoogleeraar mede, hoe in het begin van den winter 
van 1887 eenige fellah's in de bouwvallen der residentie van den Egyptischen koning 
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Amenothes IV een groot aantal tafeltjes van gebakken klei vonden, met het bekende 
Babylonische spijkerschrift beschreven. Meer dan 300 daarvan behooren aan de musea 
van Berlijn en Londen en werden alle uitgegeven. Na eenige studie bleek het bij 
uitstek belangrijke dezer ontdekking; men had het diplomatisch archief van den koning
Amenothes IV en van zijnen vader gevonden, een verzameling van brieven door bevriende
koningen der oeverstaten van Eufraat en Tigris, en door de aan Egypte onderhoorige 
vorsten en stedehouders van Syrië, Fenicië en Kanaän aan den Farao gericht. Met 
enkele uitzonderingen zijn zij alle in het Assyrisch geschreven, waaruit blijkt dat 
men die taal aan het hof van Egypte machtig was. Omtrent de echtheid van het 
gevondene bestaat niet de minste twijfel. Onder erkenning van wat hij aan den arbeid 
van verschillende geleerden verschuldigd is, volgt spreker thans, voortbouwende op 
deze ontdekking, zijn eigen weg. 
Het overheerschende feit is, dat de briefwisseling niet geschiedde in de taal der 
overheerschers, maar in die van Babel en Assur, en in een schrift hetwelk zich door 
hare omslachtigheid en moeilijkheid al zeer weinig eigende tot het verkeer tusschen 
de volken. Hoe dit te verklaren? Oorspronkelijk gaf spreker hierop het antwoord, dat 
het meest voor de hand ligt en door sommige geleerden als het eenige wordt 
geproclameerd nl.: Vóór de Egyptenaars moeten de koningen van Babel eeuwenlang tot 
aan de Middellandsche zee geheerscht hebben. De herinnering aan vroegere grootheid 
was in Babel nog niet geheel uitgewischt, en wat vroeger grootspraak scheen, 
verschijnt thans hierdoor in een ander licht.
Er is evenwel nog een andere oplossing mogelijk. Babel was de zetel eener oude 
beschaving; zijn zedelijk overwicht kan de oorzaak geweest zijn van de verspreiding 
van zijn taal en schrift. Men heeft dezen invloed met dien van het Fransch 
vergeleken, welk voorbeeld spreker echter minder gelukkig voorkomt; juister schijnt 
de vergelijking met het Latijn, de taal der hoven en der diplomatie in de 
middeleeuwen. De eerste hypothese blijft echter de aannemelijkste. In ieder geval 
blijkt uit de feiten het overwicht van Babel omstreeks de 14de en 15de eeuw voor 
Christus.
Spreker schetst thans den staatkundigen toestand van den tijd, waaruit de brieven 
afkomstig zijn. Egypte had na lange verdrukking onder Thutmes I den ouden smaad 
gewroken, eenige wingewesten veroverd, en genoot onder Amenothes III van een bijna 
ongestoorde rust. De dood van dezen laatsten heerscher werd algemeen, ook door de 
naburige vorsten, betreurd, vooral zijne mildheid werd geroemd. Onafhankelijk waren 
de volken der Hittieten, de Mesopotamische staten, in de eerste plaats het machtige 
Mitana, Babel en Assur. De koningen dier landen noemen den Farao hunnen broeder en 
betitelen zich evenals hem als "den grooten koning." Spreker toont door een aardig 
voorbeeld aan, hoe zij echter inderdaad diens meerderheid gevoelden; het geldt de 
onderhandelingen over het huwelijk van een der Egyptische koningen met een 
babylonische prinses. Van huwelijken van Egyptische prinsessen met buitenlandsche 
koningen is geen sprake; de vreemde koning gaat zoover van te vragen of de Farao hem 
maar een zijner hofdames tot vrouw wil zenden, dan zal zijne omgeving denken dat hij 
de schoonzoon van den Egyptischen potentaat is! 
Inniger was de betrekking tusschen het huis van Mitana en dat van Egypte. Tushratta 
zendt zijne dochter aan den monarch tot bruid; veel goud, het gewone geschenk van 
maar niet aan Egypte ontvangt hij in ruil.
Onder Amenothes IV verandert het. Oorspronkelijk hartelijk ontvangen vertoornt hij 
zijne gekroonde naburen weldra door de karigheid zijner geschenken. Burraburiyas, 
koning van Babel, klaagt er over dat de gezanten steeds met ledige handen komen. Ook 
over de regeeringloosheid in de onderhoorige landen komen klachten. De toon der 
brieven verandert, al blijft men de vormen in acht nemen, vooral door de vaststaande 
formule: "alles wat mijn broeder wenscht moge hij zeggen, het zal hem gezonden 
worden." De jonge heerscher van Egypte toont zich vrij onverschillig, hij zendt 
antwoorden terug, die ongeveer beteekenen: Bemoei u met uw eigen zaken en laat mij 
aan de mijne! Babel laat de oude betrekkingen echter zoo spoedig niet varen; er staan
handelsbelangen op het spel. 
Thans neemt de koning der Hatti een dreigende houding aan, hij verovert Tunip (bij 
Aleppo). De koning beschermt de stad niet en blijft zelfs in zijn lijdelijkheid 
tegenover den oproerigen stadhouder Amurri berusten. Ondanks den zoetvloeienden toon 
zijner brieven, verovert deze steden en doodt de hoofden. Eindelijk wordt een zekere 
Châni gelast er heen te trekken, zijne geloofsbrieven treft men onder de gevonden 
stukken aan. Azim wordt met zware straffen bedreigd, hij wordt gesommeerd voor den 
koning te verschijnen, maar weet er zich met listen en schijnbare onderworpenheid van
af te maken.
Den toestand in Kanaän leert men kennen uit een vijftal brieven afkomstig uit 
Urusalimé (Jeruzalem). De stadhouder aldaar, een man van zeer hoogen rang, betuigt 
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aanhoudend zijn getrouwheid. Vreemde horden zijn zijn land binnengedrongen, bijna de 
geheele streek is in de handen der Chabiri. Geen spoor is in de brieven te ontdekken 
of men aan zijne klachten gevolg heeft gegeven. — Spr. geeft tevens een verklaring 
van het woord Chabiri, die hij voor een volksstam houdt, anderen voor "verbondenen", 
sommigen voor de Hebreeën, hetwelk evenwel nog niet de Israëlieten behoefden te zijn.
Vanwaar dit plotseling verval van Egypte? De brieven sluiten, hoewel op dit punt 
weinig licht gevend, volkomen aan hetgeen reeds bekend is. Amenothes IV, reeds als 
kind bekleed met het priesterschap van Heliopolis, haat de machtige Thebaansche 
priesters van Amun-ra. Hjj dweept met den zonnegod Atin-Rê. Na zijn troonsbestijging 
vervolgt en vernietigt hij alle andere diensten en wil een soort van monotheïsme 
vestigen. Zijne hervorming draagt geen vruchten. Na zijn dood zijn de Thebaansche 
priesters krachtiger dan ooit. Hoogst merkwaardig is echter zijne poging om in plaats
van het veelgodendom een eenigen God, zonder dierlijk of menschelijk beeld, alleen in
een lichtsymbool uitgedrukt, met bloemen, reukwerk en liederen te doen aanbidden. 
Zijn poging was evenwel onvruchtbaar en getuigde van onver standige dweepzucht. Om 
zijne vazallen en wingewesten bekommerde hij zich allerminst en liet de zorg daarvan 
geheel aan zijn rijksbestierder en lateren opvolger over. 
Spr. wenscht thans nog een enkelen greep te doen uit het vele wat belangstelling 
verdient in verband met den godsdienstigen en beschavingstoestand van het oude West-
Azië.
De Kananeëers, in stoffelijke beschaving vrij hoog staande, zijn evenwel nog zeer ruw
en barbaarsch, waarmede echter een zekere kloekheid gepaard gaat, die het vreemde juk
onwillig doet dragen. De Egyptenaren zijn fijner beschaafd, vrienden van hoofdsche 
vormen. Aardige voorbeelden van den onderworpen toon der landvoogden worden door 
spreker aangehaald; sommigen zijn bepaald fijne vleiers. Maar wereldveroveraars, als 
de Assyriërs, zijn de Egyptenaren niet; zij blijven aan het zonnig land gehecht, en 
willen gaarne al hun roem prijsgeven om daarheen weder te keeren.
Nieuwe goden leert men uit de brieven niet kennen. Elk land, elke stam heeft zijn 
eigen godheid, sommige vorstelijke personen de hunne. Tüsratta spreekt in een zijner 
brieven den wensch uit, dat die zijner dochter, welke hij den koning tot vrouw zendt,
niet verwaarloosd zal worden. Het godendom is evenwel geen onsamenhangende veelheid, 
zooals nu soms wordt aangenomen; veeleer is er een algemeene vereering voor den 
zelfden god onder verschillende benamingen, hetgeen spreker door voorbeelden 
aantoont. Hij moge gelocaliseerd zijn hier en daar, er is een algemeene, nationale 
god der West-Semieten, waarop Mozes waarschijnlijk zelf zijn zuiver ethische 
denkbeelden toepaste. 
(N. Rott. Ct.)

11 mei 1893  Opgravingen. 
Te Berlijn is de eerste aflevering verschenen van een werk, waarin verslag wordt 
gegeven van de belangrijke opgravingen, die sedert 1888, met tusschenpoozen, in 
Noordelijk Syrië zijn verricht vanwege het Duitsche Orient-Comité, dat in 1887 word 
gesticht. Bij het dorp Sendschirbi, aan den voet van den Amanus, over welk gebergte 
Alexander de Groote Syrië binnentrok, werden uitgestrekte overblijfselen eener 
vesting blootgelegd en vele inschriften gevonden, o. a. een groote Assyrische zuil 
door koning Asarhaddon in 670 v. Chr. opgericht na zijn zegenvierenden tocht naar 
Egypte. Later werden groote gebouwen uitgegraven o.a. een paleis van Tiglath Pilezer 
III, uit de 8ste eeuw voor onze jaartelling. Een groot aantal voorwerpen zijn 
gevonden, die veel licht verspreiden over de beschaving in die lang vervlogen dagen.

14 oktober 1893  Een vondst van beteekenis. 
In 1887 werden door een Egyptische boerin toevallig bij Tell El-Amarna in de 
bouwvallen van het paleis van Amenophis IV een 300-tal met spijkerschrift bedekte 
leemen platen ontdekt. Van deze platen gingen er 82 naar het Britsch museum. Voor 
rekening van het «Palestine Exploration Fund" zijn de opschriften der platen thans 
ontcijferd. De opschriften waren in Nieuw-Babylonisch spijkerschrift in een Assyrisch
dialect, dat nauw verwant is met het Hebreeuwsch van het Oude Testament. Zij 
dagteekenen van 15 of 10 eeuwen vóór onze tijdrekening en bevatten een 
correspondentie tusschen Amenophis III en Amenophis IV; door deze opschriften krijgt 
men een kijkje in de Semietische rijken van West-Azië. Zij loopen over verbonden, 
handelsverdragen, huwelijksgebruiken en hofintrigues. Het geheele leven van die 
tijden ontrolt zich als het ware aan onze oogen. Vele namen van steden en landen, die
in den Bijbel genoemd worden, vinden wij hier terug. De vondst heeft een buitengewoon
hooge beteekenis en wordt dan ook door de geleerde wereld met verklaarbare vreugde 
begroet.
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8 maart 1895  Rawlinson.
De beroemde Britsche oudheidkundige sir Henry Creswicke Rawlinson is overleden in den
ouderdom van bijna 85 jaren. Hij begon zijn loopbaan als officier in Britsch-Indië en
werd in 1833 naar Perzië gezonden om het leger daar te organiseeren, waartoe hij ook 
wegens zijn kennis der Oostersche talen bijzonder geschikt werd geacht. Later nam hij
deel aan den oorlog in Afghanistan en was van 1843—1856 consul te Bagdad, in 1859 
Britsch gezant in Perzië. Na zijn terugkeer in Engeland werd hij lid van den Raad van
Indië en bleef dit tot zijn overlijden.
Tijdens zijn verblijf in Perzië deed hij tal van onderzoekingen en opgravingen 
omtrent de geschiedenis van het oude rijk. Zijn werken daarover zijn beroemd 
geworden, o. a. zijn verklaring van het Opschrift van Darius te Behistun, en die over
het Spijkerschrift. Hij was ook eenige jaren voorzitter van het Britsche 
aardrijkskundig genootschap.
De vorige week woonde hij nog een vergadering bij van den Raad van Indië. Donderdag 
werd hij ongesteld: een longontsteking sleepte hem na vier dagen ten grave.

23 januari 1896  De heer Scheil, die in opdracht van de Fransche regeering 
de leiding heeft van opgravingen op de plaats waar het oude Babel stond, heeft 
onlangs een uitvoerig opschrift ontdekt afkomstig van Nabonedus, den laatsten koning 
van het Babylonische rijk (6de eeuw vóór Christus). In elf kolommen leert dit 
opschrift tal van bijzonderheden, o. a. het verhaal van den oorlog tegen Assyrië, 
wier stad Sanherib in 698. v. Chr. verwoestte, en de verkiezing en kroning van 
Nabonedus in 553 v. Chr. en zijn droom, waarin hem Nebukadnezar verscheen.

5 september 1896  Archeologische ontdekkingen in Babylonië. 
Een Amerikaansche expeditie, uitgezonden om in Babylonië oudheidkundige navorschingen
te doen, is buitengewoon gelukkig geweest. In hoofdzaak vestigde zij haai- 
opmerkzaamheid op de bouwvallen van Nippur of Niffur. De voornaamste uitslag van de 
opgravingen is geweest, dat de geschiedenis van de Babyloniërs, bekend door de reeds 
vroeger gevonden tafelen bedekt met wigvormig schrift (spijkerschrift) minstens 
tweeduizend tweehonderd vijftig jaar in den nacht der tijden teruggebracht is. Met 
andere woorden, men heeft thans het schriftelijk getuigenis gevonden, dat het 
Babylonische volk minstens zevenduizend jaar vóór Christus bestond en destijds reeds 
beschaafd genoeg was om zijn geschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken. Tot nog 
toe had men de omwalling van Nippur omgegraven tot aan een bepaald platform, dat men 
voor de fundeering der oude stad hield.
Een der leden van de expeditie meende echter, dat men ook deze fundeering moest 
doorgraven, totdat men op de rotsen of den oorspronkelijken bodem stuitte. Dit 
denkbeeld vond aanhangers en weldra ontdekte men, dat hetgeen men voor de grondvesten
der oude stad hield, niets anders was dan de fundeering van een betrekkelijk moderne 
stad, die op de bouwvallen van een oudere, of een opvolging van oudere steden, was 
gebouwd. De ontgravingen tot aan dit eerste platform hadden door een laag puinhoopen 
van 36 voet dikte gevoerd. Daarop groef men nog 30 voet door deze eerste fundeering 
heen. De opgravingen boven het platform brachten belangrijke archologische 
overblijfselen aan het licht die over een periode van 4000 jaar der Babylonische 
geschiedenis liepen. Beneden het platform vond men een opeenhooping van puin, 
rioleeringen, geschonden en gaaf vaat. werk en verschillende andere voorwerpen van 
oudheidkundige waarde. De fundamenten van den stadsmuur werden 16 voet beneden de 
oppervlakte der woestijn bevonden; de muur zelf was 17 voet hoog en 45 voet dik.
Op den top van dezen muur was een andere muur van onbekende hoogte gebouwd. De wallen
waren opgetrokken van steenen van buitengewone afmetingen. Het belangrijkste wat men 
vond waren echter de inscripties opgebroken vazen, steenen, steenen tafelen en andere
voorwerpen. Onder de vele vondsten der Fransche expeditie, die te Telo opgravingen 
doet, bevinden zich een aantal gedateerde spijkerschrift-tafelen van Sargon I en zijn
zoon Naram-Sin. Door deze ontdekking is bewezen, dat, Sargon, dien men vroeger voor 
een legendaire persoonlijkheid hield, werkelijk bestaan heeft. De inhoud van de 
zoogenaamde Oman Cunéiformtafel is historisch gebleken te zijn en hoort alzoo niet in
de fabelleer thuis. Eender onlangs gevonden tafelen spreekt van "het jaar, waarin 
Sargon tegen Palestina optrok" (Martu) Dit geschiedde 3800 jaar vóór Christus. Ook al
werden geen andere ontdekkingen meer gedaan, hebben de beide expedities reden tot 
tevredenheid, daar de door haar gevonden inscripties een enorme bijdrage leveren tot 
de kennis der geschiedenis en beschaving van Babylonië.

3 februari 1897  DE EZEL.
De ezel is een antiek dier. Zijn stamboom dagteekent van de hooge oudheid. Er bestaat
geen statistiek van de soort en het aantal van de dieren, die bij den Zondvloed zijn 
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omgekomen, anders waren wij in staat te weten, of ook de ezel daaronder behoorde.
Midden-Azië is de bakermat van den Equus Asinus. Dat hij hier langen tijd inheemsch 
was, blijkt uit de verschillende namen, die de daar wonende volksstammen hem thans 
nog geven. De Kirgisen noemen hem koelaw, de Mongolen dsiggetai en de Tibettanen 
kiang. De ezel verbreidde zien in Azië zuidwaarts naar Hindostan, waar men hem in het
Tamil kaldai noemt, welk woord ook in de Maleische taal is overgegaan. Van Azië 
verbreidde zich het ezelengeslacht naar Afrika, waar zich tegenwoordig nog drie 
soorten bevinden: de zebra, de dauw en de quagga.
De quagga's leven in troepen ten zuiden van de Vaal-rivier, waar zij in goede 
verstandhouding met de struisvogels omdolen. Beide partijen hebben daarbij belang. De
struisvogels ontdekken door hun scherpen blik spoedig gevaar, 't geen voor den quagga
van groot gewicht is, en vinden tot loon voor hunne diensten op de uitwerpselen van 
dien ezel groote kevers, waarop zij zeer gesteld zijn. Zoo is de eene dienst den 
andere waard!
De ezel is dus oorspronkelijk een specifiek Oostersch dier. Het kan ons daarom niet 
verwonderen, dat wij hem veelmalen in den Bijbel ontmoeten.
De ezel werd door Abraham uit Mesopotamië in Palestina ingevoerd, waar hij, evenals 
de kameel, om zijne geschiktheid als lastdier in de bergachtige streken zeer gewild 
was. De spreuk: "Een zweep voor het paard, een toom voor den ezel" drukt de 
verschillende waarde uit, waarop de Israëlieten beide dieren schatten. Het paard was 
het zinnebeeld van de macht en de overheersching der Egyptenaren en Kanaänieten, de 
ezel dat van vrede en rust. Het paard behoorde tot den dienst van de zon, de ezel was
het gewijde dier van den knecht van Jehova en werd door bijzondere voorschriften van 
de Mozaïsche wet in bescherming genomen. De ezel was het dier, dat uitverkoren werd 
om personen, die eene waardigheid bekleedden, te dragen — koningen, profeten, 
richters. Zes duizend zeven honderd en twintig ezels keerden met de ballingen uit 
Babylon terug.
Toen Abraham zijn zoon Isaäk zou offeren, zeide hij tot zijne jongens: "Blijft gij 
hier met den ezel." Dit gezegde wordt thans in gekscherenden zin gebezigd, als men 
willekeurig een vervelend gezelschap verlaat, en doelt op den bête daarvan.
Mozes zette zijne vrouw en zijne zonen op een ezel, toen hij naar 't Egypteland 
terugkeerde.
De ezelin van Bileam sprak tot hem: "Wat heb ik u gedaan dat gij mij driemaal 
geslagen hebt?" Toen zeide Bileam tot de ezelin: "Omdat gij mij bespot hebt; och! of 
ik een zwaard in mijne hand had, want ik zoude u nu dooden."
De richter Simson vond een vochtig ezelskinnebakken en hij strekte zijne hand uit en 
nam het en sloeg daarmede duizend Filistijnen dood.
Abigaïl, Nabal's vrouw, haastte en maakte zich op, en zij reed op een ezel naar 
koning David, om zijne huisvrouw te worden.
Toen Benhadad, koning van Syrië, Samarië belegerde, heerschte hier zulk een 
hongersnood, dat een ezelskop voor 80 zilverlingen werd verkocht.
In het 39e hoofdstuk van het boek Job komt eene heele dierenhistorie voor en wordt 
ook van den woudezel of den wilden ezel (arod) gewag gemaakt.
In Jesaja 1:3 staat: Een os kent zijnen bezitter en een ezel de kribbe zijns heeren. 
In dezen zin ligt de verschillende aard van getrouwheid en gehechtheid van beide 
dieren opgesloten.
Van Jojakim wordt gezegd, dat hij met een ezelsbegrafenis zal begraven worden. Jezus 
deed zijn intocht binnen Jeruzalem, op eene ezelin gezeten. Toen de overste der 
synagoge Jezus verweet, dat bij op den sabbat genezen had, antwoordde Jezus gelijk 
hij veelmalen deed met een dilemma: "Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op 
den sabbat zijnen os of ezel van de kribbe los, en leidt hem henen om te doen 
drinken.?"
Toen Jezus een waterzuchtige genas op den sabbat in het huis van een der oversten der
Farizeërs, vroeg hij aan de Wetgeleerden en Farizeërs, of het geoorloofd was op den 
sabbat gezond te maken. Maar zij zwegen stil en hij genas den kranke en liet hem 
gaan, zeggende: "Wiens ezel of os van ulieden zal in eenen put vallen, en die hem 
niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?"
Bovenstaande aanhalingen uit den Bijbel toonen voldoende aan, dat de ezel op ende op 
een bijbelsch dier is.
Er zijn ook legendarische en historische ezels. 
Midas, de zoon van den Phrygischen koning Gordius en Cybele, kende in een wedstrijd 
van Pan en Apollo aan den eerste den prijs toe, waarop Apollo in zijn toorn Midas' 
ooren in ezelsooren veranderde. WelljLeen scherpe satire! 
Midas zocht zijne nieuwe ooren wel te verbergen onder zijn "Phrygische" muts, doch ze
werden door een zijner dienaren opgemerkt. Deze nu had zoo grooten lust om dat geheim
te verraden, dat hij het toefluisterde aan een .... sloot. Daaruit groeide weldra 
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riet en het geruisch daarvan maakte de verborgenheid algemeen bekend.
In een groot gedeelte van Europa werd tusschen de 9e en de 15e eeuw, vooral in 
Frankrijk, Italië en Spanje, een feest gevierd, dat het ezelsfeest heette. Dit 
bestond hierin, dat men een als ezel vermomden priester naar de kerk geleidde, om hem
daar de mis te doen lezen, waarbij het gebalk van den ezel werd nagebootst Hoe was de
eerbied voor de R. K. kerk toen reeds gedaald!
Dat feest had plaats omstreeks Kerstmis en in de maand Juni en hield zeer lang stand,
omdat het vergezeld ging van volksfeesten.
Peter van Amiëns reed op een ezel het land door, om propaganda voor de kruistochten 
te maken.
In Cervantes' Don Quixote vergezelt de page Sancho Pancha, op een ezel gezeten, den 
hidalgo. En in de fabel komt Langoor ook als "Grauwtje" meermalen voor.
Wil men zich eene voorstelling maken van een Spaansch landman, dan plaatst men hem in
gedachte op een ezel. Want ook tot Spanje is de ezel van Afrika's noordkust 
doorgedrongen, evenals in alle landen van Zuid-Europa, om de Middellandsche zee, waar
de ezel als last- en rijdier inheemsch is geworden.
Gelijk het Arabische paard het schoonste type onder het paardengeslacht is, is dit de
Egyptische Equus onder de ezels.
In het algemeen houden de ezels zich het liefst op in steenachtige, dorre 
landstreken, daar zij zich bij voorkeur met stekelige gewassen, als distels, 
cactusplanten enz. voeden. In de wildernis is de ezel ontembaar en aan verscheurende 
dieren in woestheid gelijk. De dressuur van een zebra behoort tot de fin-de-siècle 
nieuwigheden op het gebied der kermisvermakelijkheden.
In de landen van Noord-Europa staat de ezel in geen goed blaadje bij de menschen en 
is zelfs aan mishandeling blootgesteld. Maar dit laatste is dom van de menschen, want
't is juist door mishandeling en verwaarloozing dat het dier in een dom, lui en 
koppig schepsel is ontaard. De ezel geeft ons een trouw beeld van de gevolgen eener 
verkeerde wijze van opvoeding onder de menschen.
De ezels zijn inderdaad vlugge, geduldige en gehoorzame dieren en kunnen zeer snel 
loopen. Dit laatste toonen de Egyptische ezels, die al deze hoedanigheden in hooge 
mate bezitten. In vele bergstreken is de ezel een onmisbaar dier. Zijn zachte en 
veilige tred, zijne bedachtzaamheid en volharding, moed en kracht maken hem tot een 
nuttig lastdier, dat alle hinderpalen van smalle bergpaden langs steilten en 
afgronden tart en overwint.
Hij stoot zich niet tweemaal aan één steen en beschaamt door deze zijne omzichtigheid
menig redelijk wezen.
De muilezel (Equus hinnus) is een bastaard van den ezelhengst en het merriepaard. Men
verwarre hem niet met het muildier (Equus mulus), dat een bastaard is van den 
paardhengst en de ezelin. Beide dieren bezitten van elk der ouders een hereditaire 
eigendommelijkheid: de gestalte, de kleur of de stem. Het muildier gelijkt in kleur 
gewoonlijk op zijne moeder, maar heeft de stem van zijn vader.
Nu wij den ezel uit een natuurlijk en historisch oogpunt hebben beschouwd, lust het 
mij ten slotte "van den hak op den tak", of, om hier identiek te spreken, "van den os
op den ezel" te springen en eens te sprokkelen onder de woorden en uitdrukkingen, die
onze Nederlandsche taal bezit, welke aan het wezen des ezels ontleend zijn. Onze taal
bezit, voor zoover ik weet, slechts één spreekwoord, dat de ezel daarin bracht, n.l. 
het reeds boven genoemde: "een ezel stoot zich niet tweemaal aan één steen." En dit 
doen de menschen zelven dikwerf. Bedoelde steen kan zijn een beschadigde borgtocht, 
een verlof naar Nederland, een ongelukkig huwelijk en dgl. De schade en schande maken
hen zelfs in vele gevallen niet wijs.
De ezelsooren in een boek zijn voor den bureaulist zoowel als voor den kamergeleerde 
de handwijzers voor het geheugen, evenals zulk een vademecum zelf hem vaak als 
ezelsbrug dient bij zijne ernstige navorschingen. 
Een dom mensch noemt men natuurlijkerwijs een "domoor." Wil men zich evenwel 
intensiever uitdrukken, dan bezigt men ezelskop. Den zeeman is dit woord evenwel te 
vulgair. Hij spreekt van ezelshoofd, als hij het bekende scheepsblok bedoelt.
Men heeft zich het denkbeeld van hulp des ezels zoo eigen gemaakt, dat men naar hem 
het werktuig noemde, 't welk den schilder dient om zijn paneel en den schoolmeester 
om zijn bord te steunen. Hier is de hulp van den ezel zelfstandig en niet, als met de
ezelsbrug het geval is, intermediaire.
FAQIR OEMAR.

2 mei 1897  Het verhaal van Jonas verklaard ?
In hare "Geschiedenis van Assyrië" meent Madame Ragazin, erkennende, dat de 
geschiedenis van Jonas in den walvisch moeilijk te begrijpen is, dat wij er eene 
waarschijnlijke verklaring voor kunnen vinden. Opmerkende, dat de tijd van Jonas, 
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ongeveer het jaar 800 v. C., samenloopt met de rampen der monarchie en de 
voorspelling van de verwoesting, kort voor Tiglath-Pileser II, voegt Madame Ragazin 
er bij, dat Ninivé in het Assyrisch "visch" beteekent. "De groote visch, die Jonas 
inslokte," beweert zij, "was dus niet anders dan Ninivé, de visch-stad zelve, waar 
hij genoeg door gevaren omringd was om zijn wanhoopskreet voor verlossing te 
verklaren."

16 mei 1897  Vóór 8000 jaar. 
De hoogleeraar Hilprecht van de Universiteit in Pennsylvanië heeft, bij opgravingen 
der oude stad Nippoer in Mesopotamië, overblijfselen ontdekt die, naar zijn schatting
van 6400 jaren voor Christus geboorte dagteekenen. Gelijk bij zoovele oude steden, 
vond hij dat lagen uit verschillende tijden boven elkander waren gebouwd. De 
uitgravingen tot 100 voet diepte brachten een brug met twee spitsbogen te voorschip, 
waarvan hij den ouderdom op 7000 jaren schat. Hij vond op de baksteenen daarbij 
inschriften die een zeer ouden vorm van het spijkerschrift schijnen te behelzen. Hij 
hoopt met behulp van de tusschengelegen lagen, die alle inschriften bevatten, ook die
oudste woorden te ontcijferen.

24 december 1897  Onderzoekingen te Babylon.
— Het onderzoek, door een door de universiteit van Philadelphia naar Mesopotamië 
gezonden wetenschappelijke expeditie ingesteld naar de bouwvallen van deze stad der 
oudheid, heeft aan het licht gebracht, dat haar stichting dagteekent van ongeveer 
7000 jaren vóór Christus geboorte.
Aan den Oostelijken oever van den thans verzanden Schat-en-Nil, die eenmaal de stad 
Babel met de zee verbond en als scheepvaartkanaal dienst deed, ligt Nuffar, het oude 
Nippur. Tot de zich daar bevindende heuvels behoort ook de kegelvormige Bint-el-Amir,
d. i. "Dochter des Emirs", negenentwintig meter hoog. Hij werd door de expeditie aan 
een nauwkeurig onderzoek onderworpen en bleek een trappentoren tempel te zijn, die 
door Ur Gur of Ur Bahn ongeveer 2800 jaar vóór onze tijdrekening werd gebouwd. Zijn 
hoeken wezen naar de hoofd-windstreken; de basis van het bouwwerk was negenenvijftig 
bij zesendertig meter. Ieder der drie trappenwanden was met een dikke laag mortel, 
uit leem en gehakt stroo bestaande, bedekt, de onderste met gebakken tegels bekleed 
en van een deklaag van aardpik voorzien. Deze tempeltoren gelijkt in zijn geheelen 
bouw veel op de oude piramiden, vooral op die van Sakkara en Medum.
Toen men onder de tegelbedding, op welke de trappentoren van Nippur zich verhief, 
verder groef, vond men een tweeden bodem van gebakken steenen. Vele daarvan droegen 
inschriften met het stempelteeken van Sargon I en diens zoon Naramsin, die ongeveer 
3800 vóór Christus regeerden. Bij het verder graven ontdekte men nog minstens twee 
andere tempelbouwwerken. De overblijfselen van deze muren zijn 9.25 meter dik. 
Volgens nauwkeurige berekeningen moeten sedert den eersten tempelbouw eenige 
duizenden jaren zijn voorbijgegaan. Dit bouwwerk lag zeven meter beneden den bodem 
van den tempel van Ur Gur en 4,5 meter onder dien van Naramsin.
Uit den tijd van den eersten bouw dateert een altaar, terracotta met koordversiering,
verder overblijfselen van allerlei vaatwerk en ongeveer 26.000 inschriften. Professor
Hilpricht heeft ze na een jarenlangen moeitevollen arbeid weten te ontcijferen, 
waarbij hij, naar men meldt, nagenoeg blind is geworden. Zijn werk, waaruit eerst 
eenige uittreksels en fragmenten zullen verschijnen, is nagenoeg voltooid. Het oudste
inschrift is dat van Koning Eschagsagana, beheerscher van Beneden-Babylon. Het begint
met een opdracht aan Mullil, den Heer der Wereld, en geeft een verhaal van een 
strijd, waarin de overwinnaars uit »het land der gewelven" verheerlijkt worden.

9 januari 1898  Begraven steden.
Onlangs is in Centraal Amerika eene bedolven stad in de nabijheid van den vulkaan 
Aqua opgegraven. Glaswerk, aarden en steenen potten, sieraden van edel metaal en 
menschengeraamten van over de 180 centimeter lengte zijn daar in eene diepte van vijf
à zes meter gevonden. 
De overblijfselen van de oudste stad der aarde, die zeker 6000 à 7000 jaren v. C 
gesticht is, ontdekt te hebben, is voor de archeologen, die er deel aan hebben gehad,
wel iets om trotsch op te wezen. Dit geluk schijnt een zekeren Haynes te beurt 
gevallen te zijn, die, vijf jaar geleden door eene Amerikaansche onderneming met 
uitgravingen in de groote heuvels van Nuffar in Noord-Babylonië belast, op het oude 
Nippur, de heilige stad Mul-lil of het oude "Bel" der Semieten stiet, dat aldus, 
minstens 8OOO jaar oud, weer te voorschijn kwam.

3 februari 1898  Dezer Maandag waren er op een verkooping te Londen 
eenige artikelen te krijgen, die den Londenschen kooplustigen niet zoo heel vaak 
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worden aangeboden: een drietal mummies. Brieven van professors waren er bij waarin de
echtheid werd vastgesteld en de naam van de mummies werd opgegeven. De eene was van 
koningin Alpina van Babylon en is twee-en-twintig eeuwen oud. Een andere mummie was 
vroeger koning Antiochus Soter van Syrië. En de derde was eens koning Ptolemeus II 
van Egypte.
Hij was een groot en machtig koning en een goede bestuurder zijn uitgebreid rijk. 
[...]

16 april 1898  De oudste kleermakersrekening ter wereld 
is dezer dagen gegrift gevonden op een steenen tafel, afkomstig uit een 
Chaldeeuwschen tempel te Nippur. Ze betrof de levering van 92 gewaden, van welke 14 
doortrokken met geur van myrrhe, aloë en quassia. 
Vermoedelijk dagteekent de rekening uit het jaar 2800 vóór onze tijdrekening.

28 november 1898  Professor Hilprecht, die het hoofd was 
der Amerikaansche expeditie naar Nippur, zal eerlang weder naar Babylon gaan, om de 
onderste gedeelten van den tempel van Bel te onderzoeken, met het oog op den bouw en 
de geschiedenis. Men gelooft nu algemeen, dat het meerendeel der door Nebuchadnezar 
verbannen Joden zich te Nippur en omstreken hebben gevestigd en dat Nippur 
waarschijnlijk een der groote steden is geweest van het Koninkrijk van Nimrod, 
vermeld in het eerste boek van Mozes.

2 januari 1899  Dezer dagen is een merkwaardig Engelsch geestelijke 
overleden, de Heer W. Brown Keer, die den moed had geheel alleen door Azië van de 
Perzische golf naar de Middellandsche zee te rijden om de bouwvallen van Nineveh en 
Babylon te bezoeken.
Hij was eerst te Liverpool en in Oost-Londen werkzaam en was daarna 7 jaren lang 
havenpredikant te Bombay. 
In 1892 ging hij in een inlandsch zeilschip naar de Perzische golf, waar hij een 
paard kocht en zijn vermaarde reis aanvaardde; als hij roovers tegenkwam, die wel 
moesten weten, dat hij veel geld bij zich had, sprak hij op indrukwekkende wijze 
eenige verzen uit den Koran uit, over de gastvrijheid, aan vreemdelingen te 
verleenen, en nooit werd hij gedeerd. 
Zijn geheele leven was vol avonturen van allerlei aard. 

6 januari 1899  Mesopotamië.
Onlangs is dr. Koldewey, in opdracht van de Duitsche Orientgesellschaft, naar 
Mesopotamië vertrokken tot het doen van opgravingen te Baalbek enz. Hij zal daarin 
worden bijgestaan door den Assyrioloog dr. Meissner uit Halle. Men zal beginnen met 
onderzoekingen op de plek waar het oude Babel stond, o. a. naar het paleis van 
Nebukadnezar. De expeditie zal ongeveer vijf jaar uitblijven; haar hoofd is voor zijn
vertrek door den Duitschen keizer ontvangen, die op zijn reis naar het Oosten ook de 
puinhoopen van Baalbek heeft bezocht.

17 januari 1899  *** Onder leiding van dr. Koldewey zal een Duitsche 
expeditie opgravingen gaan doen op de plaats, waar eertijds Babylon stond. De 
Turksche regeering heeft daartoe haar toestemming verleend.

14 februari 1899  — De sultan heeft een nieuw bewijs van vriendschap 
voor Duitschland gegeven. Eenige Duitsche geleerden kregen verlof de ruïne van 
Babylon te onderzoeken. Men meent dat deze arbeid, die vijf jaar zou duren, veel 
belangrijks zal opleveren. Reeds vroeger waren Franschen en Engelschen daar aan het 
werk.

17 juni 1899  Babel.
De Duitsche expeditie, die onder leiding van dr. Koldewey bij het dorp Kowairesch in 
Mesopotamië opgravingen verricht, heeft volgens haar laatste bericht dat tot 15 Mei 
j.l. loopt, een gedeelte bloot gelegd van den reusachtigen muur van Babel, waarop een
aantal wagens naast elkander konden rijden.
Van deze vestingwerken vond men een buitensten muur 7¼  meter dik uit gebrande tegels
met den stempel van Nebukadnezar, en daarachter een zand- en puinvulling van 21½ 
meter en dan een binnenmuur van 13 meter; in 't geheel dus bijna 42 meter dikte. Er 
werd met 160 man gewerkt, maar de arbeid vorderde slechts langzaam, daar op 17 meter 
diepte gewerkt moest worden. Verder zijn stukken van verglaasde tegels gevonden, die 
het paleis en vermoedelijk een deel van den muur versierden met figuren en relief, 
lichaamsdeelen, leeuwenklauwen, rosetten, enz. op deels blauwen, deels groenen grond.
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De opgravingen zullen nog 5 jaren in beslag nemen en kosten jaarlijks ongeveer 
f50,000.

6 augustus 1899  Oorsprong van ons tellen.
Algemeen wordt aangenomen, dat onze wijze van tellen van de Arabieren afkomstig is, 
evenals de cijfers, waarvan wij ons bedienen. Op het Congres van geleerde 
genootschappen te Parijs is echter onlangs door Dr. Astier eene verhandeling 
ingediend, waarin integendeel wordt aangetoond, dat men, om den oorsprong te vinden 
van het tientallig stelsel, nog veel verder moet teruggaan dan tot den tijd van het 
oude Rome en Griekenland en dat men de uitvinding er van moet toeschrijven aan de 
Babyloniërs. Ten bewijze zijner stelling vertoonde Dr. Astier een abacus of 
rekentafel, welke geen der geschiedschrijvers der wiskundige wetenschappen schijnt 
gekend te hebben en die voor ons is bewaard gebleven door een geleerde uit het 
tijdvak der Renaissance, Pierius Valerianus Bolsani. 
Deze abacus onderstelt het bezigen van negen cijfers — in de nul wordt voorzien door 
het gebruik van afzonderlijke kolommen — en eene tientallige opklimming, die van 
links naar rechts geschiedt, waaruit vanzelf het gebruik van het stelsel der 
tientallige telling voortvloeit. Daar nu de teekens op de rekentafel van Bolsani in 
alle opzichten overeenkomen met de wigvormige karakters, waaruit de opschriften van 
Ninive en Babylon zijn samengesteld, moet men daaruit afleiden, dat de Babyloniërs 
sinds de vroegste tijden de tientallige wijze van tellen hebben gevolgd, zoo niet 
uitgevonden!
Naar aanleiding hiervan maakte Dr. Astier, voorts nog opmerkzaam op een fraai beeld 
van Gondéa in het Museum van het Louvre. De oude Chaldeeuwsche Koning houdt daar in 
de hand eene lineaal en een passer, terwijl op zijne knie eene vierkante schrijftafel
rust. Zou deze tablet geen abacus zijn? En zou Gondéa niet de uitvinder kunnen zijn 
van het tientallig stelsel ?
Dit zijn vragen van het hoogste belang, die wellicht spoedig zullen zijn opgelost, nu
de geschiedschrijvers der wiskundige wetenschappen op een nieuw spoor zijn gebracht.

15 september 1899  Een restauratie.
Een hoogst belangrijk herstellingswerk van oude kunst is thans te Berlijn in goeden 
gang. De bezoekers dor stad kennen de belangrijke overblijfselen die in het Oude 
Museum aldaar zijn bijeengebracht van bouwen beeldhouwwerken uit Pergamon in Klein-
Azië, na de opgravingen door Karl Humann verricht. Daartoe behoorde o. a. een 
reusachtig hout-relief, den strijd der Giganten voorstellende, dat eenmaal een altaar
had omgeven maar in honderden stukken was verbrokkeld. Na tienjarigen arbeid en 
voortdurend schiften en verplaatsen der stukken is het gelukt van dit merkwaardig 
overblijfsel van laat-Grieksche kunst een behoorlijk geheel te verkrijgen, en thans 
is men bezig de stukken te verbinden. Daarvoor wordt cementkalk gebezigd, die 
opgedroogd gelijkt op het verweerde marmer van het oorspronkelijke. Dit bestond uit 
een aantal marmeren platen van 0.50 meter dikte en 0.60 tot 1.10 meter breedte. Men 
heeft nu de stukken, die tot dezelfde plaat bleken te behooren. eerst op een vorm van
gelijke grootte als die plaat bevestigd op de plek waar zij waarschijnlijk thuis 
behooren en de tusschenruimte met cement volgegoten, natuurlijk zóó, dat het relief 
uitsteken. Splinters daarvan worden met marmerlijm ter juister plaatse opgebracht. 
Vooral prof. Puchstein en de beeldhouwer Freres hebben tal van jaren aan dien arbeid 
besteed en zoo hoopt men eerlang een der grootste en fraaiste werken van Grieksche 
kunst in uiterlijk bijna ongeschonden staat geheel hersteld te hebben.

22 december 1899  De universiteit van Pennsylvanië zendt een nieuwe 
expeditie uit naar het oude Babylon, die de stad Nippur geheel moet opgraven.

10 juli 1900  Assyrische letterkunde.
Het bestuur van het Britsche Museum heeft thans een catalogus uitgegeven van de 
ongeveer 23000 opschriften in spijkerschrift welke bij Koyunjik, op de plaats waar 
het oude Ninive stond, een halve eeuw geleden door Layard en later door anderen zijn 
opgegraven. Prof. Bezold, van Heidelberg, heeft 14 jaren aan dezen arbeid besteed. 
Vier deelen zijn reeds vroeger verschenen en het vijfde bevat nu een overzicht, 
geordend naar de onderwerpen. De belangrijkste tegels behoorden aan een koninklijke 
school die 7 eeuwen vóór onze jaartelling te Ninive werd gesticht om de studenten te 
onttrekken aan den invloed van de vijandelijke priesters te Babylon. De inhoud is dan
ook grootendeels van babylonische afkomst; hij omvat alle deelen der wetenschap van 
die dagen, waarbij veel tooverij en waarzeggerij, en bovendien letterkundige 
voortbrengselen o. a. het heldendicht van Gilgames (de daden gedurende 12 dagen door 
den chaldeeschen Hercules of Nimrod verricht,) mythologische verhalen, fabels, 
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raadsels, sprookjes enz. Zeer talrijk zijn de godsdienstige geschriften.

13 juli 1900  Opgravingen in Chaldea.
Hoogst belangrijke mededeelingen heeft prof. Hilprecht gedaan over de opgravingen, 
die hij voor de Universiteit van Pennsylvanië in het dal van den Euphraat heeft 
gedaan op de plek waar eenmaal de oude stad Nipoer stond. 
Uitgestrekte bouw- en water-werken werden ontdekt uit de vroegste Babylonische 
tijden, nog ouder dan het jaar 3800 vóór Christus. Zeer merkwaardig is de vondst van 
een bak of pot vol tafeltjes met spijkerschrift, door een priester verzameld — den 
oudsten archeoloog die bekend is — uit de jaren 3800—600 vóór Christus en een schat 
van bijzonderheden vermeldend over de toestanden en het leven in die lang vervlogen 
tijden.

11 februari 1901  Vóór 6OOO jaren
Een belangrijke verzameling voorwerpen van zeer hoogen ouderdom is thans onderweg 
naar Amerika. Zij zijn afkomstig van de opgravingen, welke prof. Hilprecht, uit 
Pennsylvanië, in de overoude steden van Mesopotamië, het land der Chaldeërs, heeft 
gedaan, waar hij de overblijfselen van verschillende boven elkander gebouwde steden —
evenals Schliemann in Troje — heeft ontdekt. Diep in den bodem vond hij een tempel 
van Koning Sargon I (3800 vóór Christus) en nog dieper, in de puinhoopen van het oude
Calush, dat in Genesis wordt genoemd, voorwerpen uit den tijd van Lugalzaggisi (4500 
v. Chr.). Op een altaar lag nog de asch van het laatste offer. 
De belangrijkste vondst was de boekerij van een tempel van omstreeks 6000 jaren vóór 
onze tijdrekening. Zij bestond uit ongeveer 18,000 leemen plaatjes, met opschriften, 
die het leven van 70 à 80 eeuwen herwaarts ontvouwen. Die plaatjes of tafeltjes lagen
in lange vakken langs de wanden van een groot vertrek. Men leert er uit, dat de 
toenmalige bewoners in flinke huizen wonden, die een behoorlijken afvoer hadden. Men 
at uit schotels, die op de draaibank waren vervaardigd. De kinderen gingen al naar 
school of kregen thuis van de ouders of van meesters o. a. les in de taalleer. Een 
aantal taaloefeningen zijn aldus gevonden. Dat de toonkunst beoefend werd, bewijzen 
de gezangen, die op een deel der tafeltjes staan. De tempels werden onderhouden uit 
bijdragen der burgers; de inkomsten vindt men opgeteekend. Er waren al rijken en 
armen, meesters en slaven. Lijsten van bezittingen en aanteekeningen over den verkoop
van slaven, landerijen en producten werden gehouden. Een deel der goederen werd 
verpacht, en er werd reeds geld op hypotheek geleend, en te veld staande oogst 
verkocht. Vele groote grondeigenaars woonden reeds in de steden en lieten den bodem 
door pachters of slaven bebouwen, onder toezicht van agenten die rekening aflegden. 
Ook een soort van boekhouding heeft men gevonden, overeenkomsten, 
schuldbekentenissen, enz. De beoefening van beeldende kunsten blijkt uit een aantal 
beeldhouwwerken, waaronder een groep honden en een treurend paar bijzonder 
merkwaardig zijn. Van de wetenschappen stond de sterrekunde hoog in eer; de beweging 
van planeten en sterren werd opgeteekend. Zelfs de oudheidkunde werd beoefend. In een
aarden pot vond Hilprecht een aantal veel oudere voorwerpen, die een priester 
verzameld had, en van gelijken aard als de professer zelf reeds eerder uit de diepte 
had te voorschijn gehaald. De lijken zette men bij in gewelven, in fraai gevormde 
leemen zerken, die met blauw glazuur werden bedekt.
Een verder onderzoek der talrijke tafeltjes zal in staat stellen een getrouw beeld te
geven van deze overoude beschaving.

16 maart en 23 april 1901  Babel.
Dr. Koldewey, die door de Duitsche Orientmaatschappij belast is met het doen van 
opgravingen in Babylon, heeft ten oosten van den Kasr, waar het paleis van 
Nebucadnezar heeft gestaan, een aantal steenblokken gevonden, uit witten kalksteen en
vulkanischen rood en wit geaderden steen bestaande, die blijkens de opschriften 
behoorden tot een weg welken genoemde vorst had laten aanleggen voor processies naar 
den tempel van Mardoek, Esagila genaamd. Bij verdere opgravingen heeft hij op 14 Jan.
jl. opschriften gevonden die toonden dat men inderdaad tot dien tempel genaderd was. 
Verdere mededeelingen worden daarom met belangstelling tegemoet gezien. Men heeft 
voorts bijzonder fraaie gekleurde leeuwenreliefs ontdekt van tegels, gelijk aan die 
welke in den Louvre te Parijs de bewondering wekken.

13 april 1901  Bibliotheken van Niniveh en Kalne.
[...] De bewonderingswaardige geschiedenis van de ontcijfering van het spijkerschrift
is vaak herhaald.
Men begon langzamerhand de beteekenis der wig-vormige letters te kennen, die met een 
stalen staaf, welke in een scherp driehoekje eindigd, in weeke klei gedrukt waren, 
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welke klei later in ovens gebakken werd.
Deze onvergankelijke boeken uit platte of bolle ? of zeskante kolommen in terracotta 
vormden de bibliotheek, die ons nu de geschiedenis van Nineveh en Babylon verhaalt, 
welke Grieken en Romeinen niet kenden.
Een jonge archaeoloog, George Smith, die tot den staf van het British Museum behoorde
was een der kundigste ontcijferaars. Hij durfde de kisten vol fragmenten, aan welke 
sir Henry Layard weleer gezonden had. Hij pastte brokken aan elkander, maakte 
legprenten welke geheele bladzijden geschiedenis bleken te zijn en hij deed 
wonderen... geen ander woord past voor de vrucht van zooveel geduld, zooveel 
scherpzinnigheid en instinct. 
Toen deed het dagblad dienst aan het Boek. Het is tot groote eer van de rijke 
eigenaars van de Daily Telegraph dat ze George Smith voor hun rekening naar den 
heuvel van Koyunjik in Mesopotamië terugzonden om zijn studiën en onderzoek voort te 
zetten. Steeds meer en meer ontdekte en vertolkte hij, tot hij op den derden tocht 
door pest werd aangegrepen en in Syrië op slechts 36 jarigen leeftijd het heerlijke, 
weldadige jonge leven liet. 
En nog treurt de wetenschap over hem.

Wat bleek uit de boeken van Nineveh's bibliotheek?
Men aanschouwe even het kaartje hierboven. Wie door Suezkanaal en Roode Zee stoomt en
ombuigt langs het zuiden van Arabië, komt in de Perzische golf aan de gezamentlijke 
uitmonding van twee machtige rivieren, Euphraat en Tigris.
Als men een dezer rivieren opstoomt komt men aan een eindelooze vlakte in een 
schrikkelijk heet en ongezond klimaat. Wie de rivier verlaat loopt gevaar van honger 
en dorst om te komen, verstikt te worden door zandstormen of ten prooi te worden aan 
zwervende benden roovers.
Hij gaat over het graf van machtige rijken, die eeuwen en eeuwen lang, vele duizenden
van jaren geleden, dicht bevolkt waren, wier akkers onvergelijkelijk vruchtbaar 
waren, wier groote steden een machtige beschaving en forschen kunstzin toonden vóór 
dat Abraham uit Ur van de Chaldeën optrok naar het Noordwesten, naar Kanaan.
Tusschen deze rivieren strekt zich het land uit, dat de Grieken Mesopotamië noemden 
en dat rijken bevatte in oudheid en beschaving wedijverende met het eerwaarde land 
van den Nijl. Wie het wint in oudheid, Chaldaea of Egypte, is nog niet uitgemaakt. 
Steeds delft men nog in beide landen.
En daar Palestina juist tusschen de steeds zich uitbreidende wereldrijken Egypte en 
Babylonië en Assyrië lag, van beide lijdende, is al wat in die oude landen gevonden 
wordt, deze oude beschaving betreffende, van zeer groot belang voor alle Bijbel-
lezers.

Het land "tusschen de rivieren" is in tweeë verdeeld: het hoogland-Assyrië en het 
laagland, de alluviale vlakte van Chaldaea. 
Wanneer wij het eerst het oog wenden naar het laagland, naar Chaldaea het zuidelijk 
gedeelte van de vlakte door Tigris em Euphrates gedraineerd, dan moeten wij zeer ver 
in het verleden blikken. We vinden het land bevolkt door een ras geheel verschillend 
van de Semitische Assyriërs, die zich later in de hoogvlakte vestigden. Dit wordt o. 
a. bewezen door de steenen platen in de Koninklijke Bibliotheek van Asshurbanipal 
gevonden, want ze zijn beschreven in twee verschillende talen. De jongste taal is het
Assyrisch dat groote verwantschap toont met Hebreeuwsch, Syrisch en Arabisch, maar de
oude taal is van geheel anderen wortel en aard en werd gesproken door het volk van 
Shumer en Akkad in Chaldaea. Nadat de koningen van Babylon en Assyrië dat oude volk 
onderworpen hadden, namen zij ook den titel aan van "Koning van Shumer en Akkad." 
Beide namen — de eerste gewijzigd in Sinear of Sjinear — vindt men in de aangehaalde 
verzen van Genesis X. 
Ten tijde van Asshurbanipal, d. i. meer dan zeshonderd jaar vóór Christus geboorte, 
was de Shumero-Akkadische taal reeds een doode taal, dood sinds eeuwen, en alleen nog
verstaan door priesters en geleerden. Gelijk latijn nu een doode taal is, die uit 
boeken nog geleerd wordt en in de katholieke kerk wordt gebezigd, werd de oude taal 
der Chaldeën geleerd en gebruikt in Babylon en Assyrië. Alle godsdienstige boeken 
werden er in geschreven, en de rechtsgeleerden gebruikten haar.
Zooals de geschiedenis zich herhaalt! In de bibliotheek van Niniveh bevatten de 
steenen tafelen meestal naar het oorspronkelijk de vertaling in modern Assyrisch — 
modern een paar duizend jaar vóór Christus! — wat zeer geholpen heeft tot 
ontcijfering der oude documenten van klei en steen.
Die oude taal is gedeeltelijk monosyllabisch als het Chineesch en gelijkt het meest 
op de taal van Turken, Tartaren en andere Aziatische Nomaden. En het volk behoorde 
tot hetzelfde gele menschenras als de Mongolen van onzen tijd.
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Voor Chineezen en Japanners moeten de opgravingen te Chaldaea van groot belang zijn. 
Want meer dan waarschijnlijk behoorde dat volk, van welks machtige beschaving, vier à
vijfduizend jaren vóór Christus, wij nu jaar aan jaar de tastbare bewijzen voor oogen
krijgen, tot hun ras.

Hetgeen de tafelen en bouwvallen van dat oude volk mededeelen is zeer aantrekkeijk. 
En als wij nu Tigris en Euphraat opvaren, tusschen moerassen en woestenijen door, is 
het treffend na te gaan, hoe vóór meer dan zes duizend jaren die vlakten ontgonnen, 
vruchtbaar en gezond zijn gemaakt door een volk, dat aan Grieken en Romeinen onbekend
was, en waarvan steenen en gebakken klei ons nu pas de geschiedenis verhalen.h
Dat volk ontdekte boe de alluviale vlakte, beurtelings blootgesteld aan overstrooming
en verzengende hitte, hoe vruchtbaar ook, niet bewoonbaar was zonder een reusachtig 
stelsel van afwatering en besproeiing. Daarom groef die natie een bewonderingswaardig
net diepe kanalen, waardoor duizenden jaren lang het land vruchtbaar en voorspoedig 
werd. Ze hadden nergens steen en bouwden dus hun woningen van gebakken klei, wat we 
ook weder in den Bijbel vermeld vilden in Genesis XI:3.
"Maar het geschiedde, als zij tegen het Oosten togen, dat zij eene laagte vonden in 
het land Sinear, en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijnen naaste: 
komt aan, laat ons tigchelen strijken en wel doorbranden. En de tigchel was hun voor 
steen, en het lijm (asphalt) was hun voor leem."
In de nieuwe vertaling staat hierbij aangeteekend:
"tichels, steenen uit met stroo gemengd leem gebakken. Asphalt, jodenlijm, een 
donkerkleurige kleefstof, waaraan Babylonië rijk was. Op de baksteenen der ruïnen van
Babylon is nog het spoor van het asphalt te zien, waardoor zij aan elkander gehecht 
zijn geweest. "Het werd ook in groote hoeveelheid uit de Doods Zee opgehaald."

Wat in Voices of the Past van dit merkwaardige oude volk verhaal wordt volgens de 
getuigenis van zijn boeken en oorkonden en gebouwen is bijzonder aantrekkelijk. 
Maar waarop we thans vooral aandacht wilden vestigen is ep de nieuwe kennis 
betreffende de voorgangers der Babyloniërs en Assyriërs welke tegenwoordig letterlijk
van dag tot dag aan het licht komt. 
Een aardig bewijs hiervan ontleenen wij aan de aanteekeningen op Genesis X van het 
edele viertal Kuenen, Hooykaas, Kosters en Oort. 
Het begin van de uitgave in afleveringen van de nieuwe vertaling dateert van 15 jaar 
geleden. We vinden dan ook als aanteekening bij Genesis X:10: 
"Kalne, onbekend. Het komt nog voor Esech. XXVII:9; Am. VI:2 en is wellicht hetzelfde
als Kolno, Jez. X:9. 
Welnu, thans is Kalne niet langer onbekend! 
We verwijzen naar wat Dr. Albert Clay, op wiens werk wij weten, daarvan mededeelt. 
In 1888 heeft de Hoogeschool van Pennsylvanie in de V. S. een expeditie gezonden om 
in de heuvels te graven die Nippur bedekken, een oude stad in Babylonië, halfweg 
tusschen Tigris en Euphraat, 50 Engelsche mijlen ten Z.O. van Babylon. 
En ziet, deze stad blijkt Kalna geweest te zijn. Na elf jaren arbeid zijn de 
getuigenissen aan het licht gekomen van lang vergeten millennium! 
En alles is op zoo reusachtige schaal dat, ofschoon vele honderden Arabieren 
dagelijks aan het werk zijn met houweel en spade, minstens nog een eeuw verloopen 
moet eer men de oude stad — de onderste van drie — zal hebben doorzocht.

Reeds nu is een ontzagwekkend, grootsch paleis opgedolven uit den vóór-Semistischen 
tijd, d. i. meer dan 4000 jaar vóór Christus. Geen heuvel toonde de plaats aan. Ze 
lag diep onder de oppervlakte, en een der gevels van het oude Paleis is tot nu 
uitgegraven. Ze is 600 voet lang en bestaat uit twee verdiepingen, waarvan de 
bovenste kleine vensters heeft bij de zoldering. Wat professor Hilprecht over den 
inhoud van het Paleis mededeelt is vol belofte voor de toekomst. En nog merkwaardiger
is de tempel van Bel, welke diep onder een heuvel verscholen was, en waarvan de 
bouwvallen zich nu 75 voet boven de vlakte verheffen. Hoog boven den onderaardschen 
tempel strekt zich een modern kerkhof uit, dat dooden bevatte van de twee eerste 
eeuwen na Christus geboorte. Onder het kerkhof, oude massieve gebouwen.... daaronder 
de tempel van Bel. 
Deze tempel was vernieuwd en bijgebouwd door koning Asshurbanipal, die 626 vóór 
Christus stierf. En altijd dieper gravende kwam het bouwwerk aan het licht, zooals 
het sinds lang bestond tijdens de regeering van Ur-Gur (2800 v. Chr.)
De namen kwamen nu voor van heerschers die 3800 v. Chr. regeerden en tot nu als 
legendarische personen beschouwd waren, en de uitgravingen bewezen dat de tempel 
gesticht was duizenden van jaren vóór hun geboorte.
"Ik aarzel geen oogenblik te verklaren" zegt professor Hilprecht, dat de grondvesting

#20191023  97 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

5815

5820

5825

5830

5835

5840

5845

5850

5855

5860

5865

5870

5875

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

van den tempel van Bel dateert van ongeveer tusschen 6000 en 7000 vóór Christus, 
wellicht zelfs van vroeger".

En dat deze geleerde spreken mag als een gezaghebbende, bleek elf jaar geleden.
Hij toonde toen op den zacht geheuvelden grond de plaats aan, waar men de bibliotheek
van den tempel vinden zou. En dus geschiedde. Thans, na elf jaar delven, heeft men op
die plaats de bibliotheek gevonden!
Uit de kamers ervan zijn reeds 25,000 platen, meest van ongebakken leem of klei 
gevormd, en geheel beschreven gevonden. Ze zijn opgezonden naar Pennsylvania en 
worden ontcijferd. Uit de diepte rijst het licht. Nog een honderdvijftig duizend 
dezer duizenden jaren oude documenten moeten gevonden worden onder den bouwval.
Wil men beseffen van hoe lang, hoe lang geleden tijden ons thans de geschiedenis 
verhaald wordt?
"De Elamiten vernielden dezen tempel en maakten dien tot bouwval een eeuw vóór 
Abrahamas geboorte!"

Al wat aan het licht komt vermeerdert ons ontzag voor den Bijbel en doet ons die 
machtige letterkunde in één band met dieper eerbied bewonderen.
Hoe meer men leert en leest en ziet, hoe meer die wolk van getuigen, die uit de 
Heilige Schriften tot ons spreekt, ons hart en oog omhoog heft.
Wil men met één oogopslag een denkbeeld krijgen van den ouden tempel van Bel,-thans 
door de Amerikanen in het zonlicht gebracht? Dan bestelle men de Daily Graphic van 9 
April. Prijs één stuiver. Daarin vindt men een aangrijpende, grootsche afbeelding van
de machtige bouwvallen.
En mag ik de redactie van Eigen Haard opmerkzaam maken op dr. Clay's geïllustreerd 
opstel over de Excavaties in de Scientific American van Maart? De prenten geven zulk 
een diepen indruk van het 9000 jaar oude gebouw.
Indien de redactie een paar van deze teekeningen opnam in haar beangwekkend blad, dan
zou ze toonen wat ik o.a. wenschen zou in een geïilustreerden Bijbel.

23 april 1901  Babel.
Dr. Koldewey, die door de Duitsche Orientmaatschappij belast is met het doen van 
opgravingen in Babylon, heeft ten oosten van den Kasr, waar het paleis van 
Nebucadnezar heeft gestaan, een aantal steenblokken gevonden, uit witten kalksteen en
vulkanischen rood en wit geaderden steen bestaand, die blijkens de opschriften 
behoorden tot een weg welken genoemde vorst had laten aanleggen voor processies naar 
den tempel van Mardoek, Esagila genaamd. Bij verdere opgravingen heeft hij op 14 Jan.
jl. opschriften gevonden die toonden dat men inderdaad tot dien tempel genaderd was. 
Verdere mededeelingen worden daarom met belangstelling tegemoet gezien. Men heeft 
voorts bijzonder fraaie gekleurde leeuwenreliefs ontdekt van tegels, gelijk aan die 
welke in den Louvre te Parijs de bewondering wekken.

30 juni 1901  Een oude bibliotheek.
Professor Hilprecht van de universiteit van Pennsylyania, de groote Babylon-
onderzoeker, heeft de bibliotheek van den grooten tempel van de oude stad Nippur 
ontdekt, die in het jaar 228 vóór Christus door de Elumieten verwoest werd.
Elf jaren lang heeft de professor de puinhoopen van het oude Nippur onderzocht, welke
stad verscheidene eeuwen vóór Babylon de hoofdstad van Babylonië was. In het 
afgeloopen jaar heeft hij onder de overblijfselen van deze voorhistorische stad de 
bibliotheek van den tempel van Nippur gevonden. Dit is de eerste Babylonische 
tempelbibliotheek, die men ooit ontdekt heeft. Zij bevat de oudste en belangrijkste 
voortbrengselen van de vroegste beschaving, waarvan aldus een zwakke weerklank, tot 
onzen tijd gekomen is. 
Reeds zijn achttien duizend geschriften uit de puinhoopen te voorschijn gehaald en 
men verwacht er nog verscheidene duizenden meer te vinden.
Geschreven op plaatjes van klei, met de wigvormige letters, het door de  
onderzoekingen van Niniveh en Egypte bekend geworden spijkerschrift, zijn onder deze 
letterkundige voortbrengselen van mannen, die 5000 jaar vóór onze jaartelling 
leefden, zoowel woordenboeken, bouwkundige plannen, historische en chronologische 
aanteekeningen, wettelijke en handelsbepalingen, als godsdienstige geschriften. Men 
verkrijgt hieruit een getrouw beeld van den tijd, waarin Abraham leefde.
Professor Hilprecht zegt ook, dat men er uit zien kan, dat eeuwen, vóórdat volgens de
overlevering Adam verscheen, de mensch niet alleen bestond, maar een hoogen trap van 
beschaving had bereikt, in hoofdzaak veel overeenkomende met die, welke wij thans 
bezitten. 
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13 november 1901  De troonzaal van Nebukadnezar.
De Duitsche Oriënt Gesellschaft maakt bekend dat het Dr. Koldewey gelukt is, te 
Babylon de Troonzaal van Nebukadnezar te ontdekken.
Het is een groote zaal, 18 meter breed en 52 meter lang. Tegenover de deur is een 
nis, waarin eens de troon der Koningen van Babel heeft gestaan. Het front aan de 
Noordzijde is versierd met kleurige, goed bewaard gebleven ornamenten, welke voor de 
kunstgeschiedenis van groot belang worden geacht.
De Duitsche expeditie is daar voorts, nabij het tegenwoordige dorpje Dschumdschuma 
met opgravingen begonnen en daar heeft men reeds een aanmerkelijk getal beschreven 
tafelen gevonden met brieven, psalmen, contracten, woordenlijsten enz., welke, naar 
men verwacht, zullen bijdragen tot meerdere kennis van het Oude Testament.
Ook zal men eerlang de onderzoekingen op den heuvel Amran-ibu-Ali weder beginnen en 
men verwacht, dat in dit "pantheon der Babylonische hoofdstad" onder den grond vele 
merkwaardige vondsten gedaan zullen worden.
De Oriënt-Gesellschaft zal ook op de heuvels Faru en Abu-Hatab, bij Nussar, 
opgravingen laten doen, waarvan men ook belangrijke resultaten verwacht.

22 november 1901  Het paleis van Nebukadnezar.
Naar de Deutsche Oriënt Gesellschaft over de voortzetting der opgravingen in het 
paleis van Nebucadnezar mededeelt, werd binnen de zuidelijke burcht een groote 
binnenplaats ontdekt, wier zuidzijde bijzonder rijk versierd was. De verglaasde 
tegels vertoonden een groot, uit bloemen en ranken bestaand ornament, dat weliswaar 
voor een groot gedeelte was neergeploft, maar toch nog in zijn oorspronkelijken 
samenhang liggend gevonden werd, zoodat het is gelukt het samen te stellen en te 
teekenen. Ook nog sierlijker ornamenten bevonden zich op kunststeenen in het formaat 
der tegels. Bij deze werden de omtrekken uit glasdraden op de vlakken opgezet en de 
zoo ontstane verdiepte vakjes met de email-kleuren gevuld. Naast een groot aantal 
doodkisten, munten, beschreven fragmenten en tafelen, werd ook een tablet van gele 
steen gevonden, hetwelk een voorstelling der onderwereld, en een uit meerdere regels 
bestaande inscriptie bevatte. De leider der opgravingen, dr. Koldeweij, is van 
meening, dat na een algeheele blootlegging der zuidelijke burcht, deze zekerlijk den 
meest ongeschonden bewaard gebleven plattegrond van een Babylonisch paleis opleveren 
zal. Inmiddels is hij bezig, op de plaatsen der Babylonische "city", waar eens de 
huizen der groothandelaars stonden, en de Arabieren in het jaar 1874 de gansche 
boekhouding (op klei!) der firma "Egibi en Zonen" gevonden hebben, onderzoekingen te 
doen.

17 april 1902  De Duitsche Orient-Gesellschaft te Berlijn 
heeft besloten gedurende dezen en den volgenden winter opgravingen te beginnen op de 
plaats van de ruïnen van Abusir, aan den linker Nijloever. De groote ondernemingen in
Babylon van deze vereeniging zullen hieronder echter geenszins lijden, daar deze 
nieuwe opgravingen geheel door een particulier worden bekostigd.

1 juni 1902  De heer C. van Gelderen, predikant der Geref. Kerk 
te Schoonebeek, is aan de philos. fac. der Universiteit te Leipzig tot doctor cum 
laude gepromoveerd op een proefschrift getiteld: "Ausgewählte babylonisch-assyrische 
Briefe." ("Vad.")

3 augustus 1902  DE SCHATTEN VAN HET OUDE NINIVE.
Wanneer men tegenwoordig in het eens zoo vruchtbare Euphraat-Tigrisdal reist door 
eenzame zandwoestijnen, waarin het oog tevergeefs eenig spoor van leven tracht te 
ontdekken en het geen andere klanken opvangt dan het eentonig suizen van den wind,' 
die over de vlakte strijkt, wordt onze aandacht getrokken door vele, met gras 
begroeide, heuvels, welke, nu hier, dan daar, op ongelijke afstanden van elkaar en 
tot verschillende hoogten oprijzen. Sommige van dezen, nauwelijks 14 M. hoog en 
misschien een kwartier uurs in omtrek, worden door de hier zwervende Arabieren als 
begraafplaatsen gebruikt; enkele zijn voor hen heilige plaatsen, gewijd door de 
overlevering van eeuwen, op, andere weer verrijst een eenvoudig dorpje, uit eenige 
tientallen nederige stulpen bestaande.
Deze heuvels bevatten goud- noch zilvererts en toch woelt de mensch daarin met 
koortsachtigen ijver sedert meer dan eene halve eeuw. Hij zoekt naar wat bijna 25 
eeuwen daarin verborgen lag: de overblijfselen van verschillende groote en kleine 
steden uit de rijken, die eens hier bloeiden en te gronde gingen, hare paleizen en 
tempels, hare muren en poorten — bewijzen en gedenkteekenen der vóór-Christelijke 
beschaving in deze streken. Hij zoekt naar meer dan vergankelijke schatten.
De groote woestijngordel, welke zich uitstrekt tusschen de kusten van den 
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Atlantischen Oceaan in Noordwest-Afrika en het Khingangebergte op de Westgrens van 
Mandsjoerije, wordt door een tweetal oasen afgebroken, de eene gevormd door den Nijl,
de andere door den tweelingstroom Euphraat-Tigris. De vruchtbaarheid van 
laatstgenoemde oase, van Mesopotamië, was in 't Noorden beperkt tot het dal, 
onmiddellijk langs den Euphraat; het Zuidelijk deel, met zijn vetten bodem, is een 
geschenk der rivieren. Voor zoover wij weten, was het eerste volk, dat zich in deze 
vlakten heeft neergezet, van Mongoolsch ras. Van deze Sumeriërs weten wij niet veel; 
wel, dat zij onder den invloed hunner woonplaats hoogere beschaving ontvingen en 
waarschijnlijk de uitvinders werden van het spijkerschrift, teekens in den vorm van 
wiggen of spijkers, welke verschillende beteekenis hebben naar de wijze, waarop, en 
de richting, waarin zij geplaatst zijn. Deze teekens werden gegrift op zachte, versch
gebakken steen. De Sumeriërs werden door Semietische stammen verdrongen en deze 
hebben in het dal van den Euphraat-Tigris twee hoofdstaten gesticht, waarvan de eene,
Assyrië, aan den benedenloop der rivieren lag en Ninivé tot hoofdstad had en de 
andere, Babylon, met de hoofdstad van denzelfden naam aan den benedenloop. Nu eens 
beheerschte het eene rijk, dan weder het andere de geheele vlakte, maar na langen 
strijd verkreeg Assyrië, daar zijne inwoners krijgshaftiger waren dan de door 
koophandel en weelde meer verfijnde Babyloniërs, de overhand en breidde zijne macht 
uit over Babylonië, Syrië, Israël, tijdelijk over Egypte, verder over Armenië en een 
deel van Klein-Azië, terwijl Oostwaarts de Assyrische wapenen tot den Indus reikten. 
Omstreeks het midden der 7e eeuw v. C. stond Assyrië op het toppunt van zijn bloei; 
het was het eerste wereldrijk, zooals men thans wel zegt, door verovering gevormd, 
maar dit groote rijk droeg ook reeds in zich de kiemen van verval.
Eens was er een tijd geweest, dat de Assyrische benden en hun vorst voor 
onverwinnelijk werden gehouden; men vreesde hun scherp zwaard, hun puntigen pijl; 
maar daar kwamen de Skythen, een woest herdersvolk van de kusten der Zwarte Zee 
Zuidwaarts, dat de landen, welke het doortrok, met schrik en angst vervulde. Van dit 
volk zegt de profeet Jeremia (5:15, 16 en 17): "Zie, ik zal over ulieden een volk van
verre brengen, spreekt de Heer. Het is een sterk volk, een zeer oud volk, welks 
spraak gij niet zult kennen en niet hooren, wat het spreken zal. Zijn pijlkoker is 
als een open graf; zij zijn allen helden. En het zal uwen oogst opeten en uw brood, 
uwe schapen en uwe runderen, uwen wijnstok en uwe vijgeboomen". En eveneens Jeremia 
6:22 en volgende: "Zie er komt een volk uit het land van het Noorden en eene groote 
natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde. Boog en spies zullen zij voeren, 
het is een wreed volk en zij zullen niet barmhartig zijn; hunne stem zal bruisen als 
de zee en op paarden zullen zij rijden; gelijk een wervelwind zijn zijne wagens en 
sneller dan de adelaar zijne rossen."
Het stichtte geen staat, maar trok moordend, brandend en plunderend naar zijne 
steppen terug.
Den inval dezer woeste horden hadden de Assyriërs niet kunnen keeren; juist Assyrië 
was het meest verwoest, de Assyrische naam geschandvlekt en het trotsche rijk moreel 
diep geschokt; de onderworpen volken rukten aan hunne ketenen.
Daar waren nog anderen redenen, waarom de dagen van het Assyrische rijk geteld waren.
Lezen wij niet in Jona de volgende woorden: "Maak u op, ga naar de groote stad Ninivé
en predik tegen haar de prediking, die ik tegen u spreek, want hunlieder boosheid is 
opgeklommen voor mijn aangezicht?" Ninivé nu was eene groote stad, van drie 
dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, ééne dagreis, en hij predikte en zeide: 
"Nog 40 dagen, dan zal Ninivé verwoest worden." Toch geschiedde dit niet, want "God 
zag hunne werken, dat zij zich bekeerden van hun boozen weg, en het berouwde God over
het kwaad, dat hij gesproken had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet."
In Lukas 11:29, 30 en 32 wordt nog eens teruggekomen op Jona's prediking. In 't begin
lezen wij: "Dit is een boos geslacht: het verzocht een teeken van Jona, den profeet;"
en hij 't einde "Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, — en zie, 
meer dan Jona is hier." 
Vooral in de Middeleeuwen gebruikten de boetpredikers gaarne de woorden: "Nog 40 
dagen en Ninivé zal verwoest worden," wanneer zij indruk wilden maken op hunne 
hoorders.
En in 606 v. C. viel Ninivé. Nadat Medië met Lydië was verzoend en Babylon in het 
verbond opgenomen, deed Cyaxares voor de tweede maal, maar nu met bondgenooten, den 
aanval op Ninivé, dat zich 5 jaren lang heldhaftig verdedigde. Diodorus zegt, dat, 
volgens eene godspraak, niemand de stad zou kunnen innemen, tenzij de rivier haar 
vijandig werd. 
En toen deze nu, door groote regens buitengewoon gevoed, sterk aanzwol, een deel der 
stad overstroomde en den muur over eene lengte van 20 stadiën deed instorten, meende 
de Assyrische vorst, dat de godspraak vervuld werd. Hij liet in zijn paleis eene 
houtmijt oprichten, met een vertrek in 't midden, waarin hij de vrouwen van zijn 
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harem opsloot, terwijl hij op de houtmijt zijn goud en zilver stapelde. Daarna gaf 
hij dit alles met zijn paleis en zichzelven aan de vlammen prijs.
Toen de belegeraars de stad innamen, koelden zij hunne woede aan de gebouwen en de 
bevolking, die zich zoo lang verdedigd had, wat de profeet Nahum, hoofdstuk 2 en 3, 
in de volgende woorden zegt: "De wagens razen door de wijken, daar is het geklap der 
zweep en het geluid van het rammelen der raderen, de paarden stampen en de wagens 
springen op; de ruiter steekt omhoog zoowel het vlammende zwaard als de bliksemende 
spies en er zal veelheid der verslagenen zijn en eene zware menigte der doode 
lichamen, men zal er over struikelen. Rooft zilver, rooft goud, want er is geen einde
aan den voorraad, aan de heerlijkheid van allerlei kostelijke vaten. Ninivé is 
verstoord, wie zal medelijden met haar hebben?"
Dat was het einde van Ninivé. Van den aardbodem weggevaagd was de stad, waar eens in 
paleizen en tuinen de schuimende feestkroes schaterend den rondgang deed, waar de 
straten hadden weergalmd van het feestgejubel der menigte bij het vieren van 
overwinningen of groote godsdienstige feesten. In elkaar gestort waren de prachtige 
bouwwerken en in den loop der tijden met zand overdekt, 25 eeuwen lang. En opvolgende
geslachten wisten de plaats niet meer aan te wijzen, waar Ninivé gestaan had.
Wat oude schrijvers van Ninivé verhalen, is niets dan overlevering: niemand van hen 
had Ninivé gezien. Maar de glans der stad was toch zóó schitterend geweest, dat 
blijvende was de herinnering aan de Koningen, die er hadden geheerscht en op de muren
hunner paleizen door schilder- en beeldhouwwerk hunne overwinningen hadden laten 
vereeuwigen, waarvan Ezechiel 23:14 en 15, ons, zij 't ook weinig, meedeelt.

In den zomer van 1820 vertoefde een Engelschman, de Heer Rich, in Mossoel; hem vielen
aan de overzijde van de Tigris eenige heuvelen op, waarvan één den naam Nunia droeg. 
Onmiddellijk kwam bij hem de gedachte op, dat in dien heuvel zich de ruïnen van het 
oude Ninivé konden bevinden. Deze veronderstelling verkreeg een grond van zekerheid, 
toen men hem mededeelde, dat vóór eenigen tijd daarin een steen gevonden was, waarin 
afbeeldingen van menschen en dieren waren gebeiteld, maar die door de Turken was stuk
geslagen. Rich begon het onderzoek, maar moest dit weldra staken. Eerst in 1842 ving 
Botta, Fransch consul in Mossoel, daarmede opnieuw aan en in 1843 werden zijne 
pogingen bekroond. Een boer uit Khorsabad, een armelijk dorpje, 4 uren benoorden 
Mossoel, bestaande uit een 60-tal hutten op een der genoemde heuvelen, vertelde hem, 
dat hij, daar gravende, fraaie steenen in menigte zou vinden. En werkelijk, reeds na 
enkele dagen was eene kamer uitgegraven, op welker wanden de krijgs- en 
jachtavonturen eens Konings waren afgebeeld, met goden, priesters en vele 
inscriptiën. Het was een deel van het paleis van Sargon, den veroveraar van Samaria, 
den vorst, van wien tot dien tijd niets bekend was, dan hetgeen in Jesaja 20:1 over 
hem wordt medegedeeld. Plotseling werd de historie verrijkt met de berichten over 
cultuurtoestanden van het Assyrische Rijk, de gelijktijdige geschiedenis van naburige
staten en de oorlogen en jachtavonturen van den toen bijna onbekenden Sargon.
Teneinde de opgravingen systematisch te doen geschieden, was 't noodig Khorsabad in 
eigendom te hebben en zoo verkreeg de Fransche Regeering van de Turksche den heuvel; 
de bewoners ontvingen eene ruime schadeloosstelling en verhuisden naar de vlakte. Nu 
werd de arbeid vervolgd en steeds werden nieuwe kamers blootgelegd en kwamen hallen 
en beelden voor den dag en daarmede, wat men voor altijd verloren had gedacht: 
Assyrische kunst en cultuur. In 1852 bereikte Place, Botta's opvolger, zelfs den 
kelder van Sargons paleis en vond daar in lange rijen de groote wrjnkruiken staan met
een roodachtig bezinksel.

Terwijl de Franschen den heuvel Khorsabad onderzochten, begon de Engelschman Layard 
zijne opgravingen eerst te Nimrud en later te Koejoendschik. In den eersten heuvel 
werden blootgelegd de paleizen van Tiglat Pilesar en Asarraddhan, beiden ook bekenden
uit de geschiedenis der Israëlieten, met tal van beelden en inscriptiên. in den 
laatsten die van Sanherib en zijn kleinzoon Assurbanipal, van wie 'de eerste ook eene
rol speelt in de Joodsche historie.
Dat van Sanherib, het grootste tot nu bekende Assyrische paleis, bevatte 71 kamers, 
galerijen en hallen en overal aanschouwt het oog op de wanden bas-reliëfs, 
voorstellende 's Konings veldtochten, huiselijk leven en bouwwerken. De Assyrische 
Koningen bouwden gaarne op hoogten, om daardoor gezonder en veiliger te wonen. Deze 
hoogten moesten opgeworpen worden.
Richt uw oog op dezen wand en gij ziet in beeldhouwwerk hoe het groote terras wordt 
aangelegd, waarop 's Konings paleis zal gebouwd worden. Duizenden arbeiders, ten 
deele geboeide slaven, zijn bezig de reusachtigen, gevleugelde stieren, die den 
toegang tot de halle moeten bewaken, op hunne plaats te brengen, wat de Koning van 
uit zijn wagen met welgevallen gadeslaat, terwijl slavenopzichters met dreigend 
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opgeheven stok tot onverpoosden arbeid aanzetten. Ginds ziet gij een langen stoet van
bedienden, twee aan twee, mandjes en tafels dragende met verschillende vruchten en 
bloemen.
Eerst in 1854 werd het paleis ontgraven van den laatsten Assyrischen vorst van eenige
beteekenis, van Assurbanipal, den Sardanapalus der Grieken, met zijne talrijke 
kamers, fraai beeldhouwwerk en vloeren van mozaïek, en men kan zich de ontroering 
voorstellen van Rassam, den ijverigen makker van Layard, dat het hem vergund was voor
't eerst na 2500 jaren weder het paleis te aanschouwen, getuige van zooveel grootheid
en zóó tragisch einde, dat zijne oogen voor 't eerst weerzagen de straten, waarin 
gisteren, dat is 2500 jaren geleden, de soldaten van Cyaxares en Nabopolassar, 
dronken van strijdlust en bloeddorst, hunne menschennatuur hadden afgelegd, de 
straten, waardoor de strijd wagens joegen en die daarna werden overdekt met 
omvallende muren, brandende balken en rookend puin.
Ook in dit paleis versiert beeldhouwwerk de muren, den Koning verheerlijkend in den 
strijd met den leeuw, te voet of in den wagen; sommige beelden, zooals eene stervende
leeuwin, zijn inderdaad kunstwerken van groote waarde.
Maar het schoonste wat hier gevonden werd, is wel de bibliotheek van Sardanapalus, 
bij de instorting van het paleis op den vloer der kamers in scherven gevallen. Deze 
bibliotheek bestaat uit tafeltjes van gebrande klei, beschreven met fijn, Assyrisch 
spijkerschrift, zóó duidelijk leesbaar, of het eerst gisteren ware ingegrift. Eene 
bijzondere omstandigheid geeft aan deze bibliotheek nog grooter waarde.
Sardanapalus toch had bevolen, dat uit alle deelen van zijn groot rijk de voornaamste
geschriften zouden saamgebracht en afgeschreven worden, welke afschriften hij in 
zijne bibliotheek wenschte op te nemen. Juist daardoor was deze vondst zulk eene 
belangrijke; daardoor verkreeg men 't voornaamste der Assyrische literatuur: 
chronologische lijsten van den regeeringsduur der verschillende vorsten en de 
voornaamste gebeurtenissen tijdens hunne regeering, brieven van den Koning aan zijne 
generaals in 's vijands land, proclamatiën en verzoekschriften van gevangenen aan den
Koning, astronomische, astrologische en magische werken, rapporten van hofastronomen,
raadgevingen van magiërs op grond van hun onderzoek, boete- en lofpsalmen, mythen en 
nog veel meer, waardoor het ons mogelijk is een blik te slaan in het staatkundig, 
godsdienstig en maatschappelijk leven der Assyriërs. Steeds meer verbaasd stond de 
wereld door de op elkaar volgende berichten der de kleitafeltjes onderzoekende 
Assyriologen; maar die verbazing klom ten top in 1872, toen George Smith op een 
daarvan las: "Het schip raakte vast op den berg Nizir. Ik liet eene duif vliegen, 
maar zij vond geene rustplaats en keerde terug. Ik liet eene zwaluw vliegen, maar ook
deze keerde terug. Ik liet eene raaf vliegen; deze zag, dat het water daalde, en zij 
keerde niet terug" etc. Het was eene copie, gemaakt op last van Assurbanipal, naar 
een zeer oud origineel, dat het ons allen bekende bijbelsche verhaal van den 
Zondvloed bevatte. En sedert is nog veel meer gevonden, dat weerklank vindt in het 
Oude Testament: de verhalen over de schepping, de 10 stamvaders van Adam tot Noach, 
de slang als de vijandin der godheid en den Zondvloed. Nog tot op dit oogenblik 
doorwoelt men den bodem en herhaaldelijk wordt de moeite beloond. Het critisch 
onderzoek dezer verhalen en de vergelijking er van met die, welke in den bijbel 
voorkomen, heeft voor velen onwederlegbaar aangetoond, dat de Israëlieten ze van de 
volkeren in Mesopotamië hebben, overgenomen en naar omstandigheden gewijzigd. Een 
veld van studie is geopend, waarvan de uitgebreidheid misschien kan worden overzien, 
maar de beteekenis niet worden overschat. Ex oriente lux! is de titel van een 
geschriftje van Dr. F. Delitzsch, voornamelijk geschreven om Duitschland aan te 
sporen tot krachtige deelneming aan het onderzoek. En is 't niet zoo? Komt uit het 
Oosten, ook in den zin, waarin het hier bedoeld wordt, niet het licht? Overal is de 
belangstelling groot. En is deze nog niet voldoende opgewekt, men leze: "Der alte 
Oriënt. Gemeinverstandliche Darstellungen, herausgegeben von der Vorderasiatischen 
Gesellschaft", waarvan elk Heft slechts 60 Pf. kost. J. W. H.

16 september 1902  Uit Babylon.
De opgravingen, door de Duitsche Oostersche Vereeniging in het oude Babylon gedaan, 
brengen steeds nieuwe voorbeelden aan den dag van de prachtige wandversieringen, die 
de oude Babyloniërs hebben gekend in den vorm van geglazuurde tegels. De leden der 
vereeniging ontvingen dezer dagen een reproductie van een teekening door een der 
leden van de expeditie gemaakt: een afbeelding van een ornament, gevonden op den 
binnenhof van het paleis van koning Nebukadnezar. Daar heeft men heele stukken muur 
onbeschadigd ontdekt, zoodat het ornament in zijn geheel te zien kwam. Het zijn weer 
leeuwen en stieren afgebeeld in prachtige kleuren op een ondergrond van donkerblauw.
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9 oktober 1902  De Engelsche geleerde George Rawlinson, 
is in den ouderdom van 87 jaar gestorven. Met zijn, ouderen broeder, Henry, die 
bekend is door zijn werken over oud-Perzische opschriften èn het Assyrisch-
Babylonische spijkerschrift, vertaalde hij Herodotus. Hij schreef verder een aantal 
geschiedkundige werken.

16 oktober 1902  De lengtemaat in het Oude Testament.
Men tracht thans de juiste lengte vast te stellen van de Oud-Testamentische el, opdat
men een meer met de werkelijkheid overeenkomende voorstelling van de bouwwerken en 
andere maten in het Oude Testament zal verkrijgen. Professor Flinders Petrie heeft 
als resultaat van de opgravingen onder zijn leiding in Babylon gevonden, dat die el, 
die gewoonlijk door de oude Israëlieten werd gebruikt, en vooral bij bouwwerken werd 
toegepast, een lengte had van 6/5 Engelschen voet of ongeveer 37 centimeter.
De oorkonden, waarop professor Petrie zijn bewering steunt, zijn eenige weken geleden
voorgelegd aan heb bestuur van het groote Engelsche genootschap voor heb onderzoek 
van Palestina, dat daarover de mening heeft gevraagd van verscheiden zaakkundigen en 
van het genootschap van bijbelsche archaeologen.

16 januari 1903  Bijbel en Babel.
In tegenwoordigheid van Keizer en Keizerin en een uitgelezen gezelschap zette Prof. 
Dr. Friedrich Delitzsch, hoogleeraar in de Voor-Aziatische vakken aan de Berlijnsche 
Universiteit, eergisteravond aldaar in de Zangakademie de voordracht voort, welke 
hij, in opdracht van het Duitsche Oostersche Genootschap, onder den titel: "Bijbel en
Babel", houdt ter verdediging van het oude veelgesmade Babylon. Er werden 
lichtbeelden bij vertoond. De "N. Bott. Ct." ontleent aan een Berlijnsch blad het 
volgende verslag:
Sprekers betoog scheen vooral te willen aantoonen, dat de Bijbelonderzoekers den 
onvermoeiden arbeid van de wetenschap, met name van de oudheidkunde en de 
Assyriologie, niet genoeg waardeeren. En toch is men eerst door het opgraven van de 
plaatsen der oude beschaving in staat om de teksten van het Oude Testament niet 
alleen naar de woorden, maar ook naar den zin te begrijpen. En daarop komt het vóór 
ieder ontwikkeld mensch, die naar de waarheid wil zoeken, en haar kennen, immers aan?
De onderzoekingstocht van het Oostersche Genootschap heeft nieuwe reliëfs en 
geëmailleerde baksteenafbeeldingen van dieren aan het licht gebracht, waarvoor er in 
de Bijbel-overzetting geheel verkeerde namen staan. Zoo zijn er aan den Isartempel te
Babylon drakenbeelden van volmaakte kunst ontdekt. Onlangs heeft men een opschrift 
ontdekt dat het verhaal van den profeet Daniël over den dood van Nebukadnezar 
verbetert, en wij zouden ons aan het ons door God geschonken verstand bezondig&n, als
wij de Bijbelsche voorstelling wilden handhaven.
De jonge theologen moesten zich ginds, liefst in de woestijn, vertrouwd maken met de 
zeden en gebruiken der Bedouïnen, dan zou hun deze eigenaardige wereld met haar 
wonderlijke verbeeldingskracht, die in onze oude Oostersche geschriften leeft, 
geopenbaard worden.
Jezus geneest den doofstomme (Marcus 7, 31-37) met zijn speeksel. En nu leeren wij 
uit de Babylonische vondsten, dat sinds oude tijden speeksel en tooverkracht eng 
verwante begrippen waren. Ook komen de heilige getallen drie en zeven zoowel hier als
daar voor. Jahwe begeleidt zijn volk des daags in een rookzuil en des nachts in een 
vuurzuil, en reeds Assoer Haddon, Koning van Assoer, krijgt het orakel, dat de 
Godheid aan zijn rechterzijde een rook- en aan zijn linkerzijde een vuurkolom zal 
laten opstijgen.
De spreker trachtte ook de Oud-Testamentische voorstelling, als zou iemand die 
doodziek is, reeds aan de onderwereld behooren, uit Assyrische bronnen te staven. Een
Oostersch dokter, die in dezen zin niet "dooden opwekt", is geen dokter. Ook de 
zondenbok der Israëlieten, die op den Verzoendag de woestijn ingejaagd wordt, kennen 
de Babyloniërs. En gelijk de Babylonische goden eten en drinken en zich ook wel 
neerleggen om te rusten, zoo gaat Jahwe in de koelte des avonds in den Paradijshof 
wandelen en haalt er het hart op aan de offergeuren. Jahwe spreekt tot Mozes en Aäron
en tot alle profeten; ook de goden der Assyriërs en Babyloniërs richten zich tot hun 
geloovigen. 
Spreker meende, dat er geen grooter dwaling van den menschelijken geest, is dan dat 
wij het O. T. voor een godsdienstigen Canon houden en de boeken van Mozes voor een 
openbaring van den Goddelijken geest. Alle wetten, die daarin opgeteekend zijn, zijn 
eerst na den intocht in Kanaän, eerst nadat de Joden zich gevestigd hadden, ontstaan,
en zij zijn slechts tot Mozes teruggevoerd om ze grooter aanzien en gezag te 
verleenen. Juist zooals het met de Joodsche wetten geweest is, is het gegaan met de 
Babylonisch-Assyrische wet, die onlangs op een reusachtig groot blok dioriet gevonden
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is en in 282 artikelen het geheele burgerlijke recht samenvat. Ook dit wetboek wordt 
aan een heerscher, Hamoerradi, toegeschreven, geheel om dezelfde redenen als bij d© 
Joden. En uit dit wetboek zien wij, dat voor de Babyloniërs de meeste wetten der 
Joden even heilig geweest zijn als voor dezen zelf. De Joodsche wet is dus geen 
openbaring Gods, maar een verzameling van in het rechtsbewustzijn van het volk 
liggende voorschriften. Vooral te veroordeelen zijn in het O. T. de gevoelens van de 
verhevenheid van het uitverkoren volk, dat zijn godsdienst met niemand deelen wil, 
dat zijn vijanden voorstelt als staande op de onderste trap der beschaving, terwijl 
deze in dit opzicht een veel hoogsr standpunt innamen. Men denke ook aan de 
vernederende plaats van de vrouw in het O. T.; aan de wreedaardige verovering van 
Kanaän, waarvan de oorspronkelijke bewoners uitgeroeid werden en aan vele andere 
trekken der Joden, trekken die bij de Babyloniërs, zooals door beelden en 
spijkerschriftteksten onweerlegbaar bewezen wordt, geheel anders waren. 
"Daarom", zoo besloot de voordracht, "moeten wij tegenwoordig niet meer vasthouden 
aan voorbijgegane dogma's, maar ons de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek
ten nutte maken in het belang van den vooruitgang en de beschaving der menschheid."

19 januari 1903  De zeven tafelen der schepping.
Van deskundige zijde schrijft men aan het Berliner Tageblatt: 
Het is nu iets meer dan 30 jaar geleden, dat sir Henry Rawlinson in de tafelen met 
spijkerschrift, die het Britsch Museum bezit, stukken vond van een soort van gedicht,
waarvan de inhoud overeenkomt met dien van de scheppingsgeschiedenis in Genesis.
Dat heeft aanleiding gegeven tot verdere onderzoekingen. Na Rawlinson, die overleed, 
werden deze gedaan door een anderen Assyrioloog van het Britsch Museum, King. Deze 
vond meer opschriften in spijkerschrift op de leemen tafelen in het museum. Hij heeft
al deze tafelen afgebeeld en met een vertaling van den tekst uitgegeven in een werk, 
waarvan nu het tweede deel is verschenen: The seven tablets of creation heet het. 
Deze indeeling in zeven gedeelten is betrekkelijk nieuw; de oudste berichten die wij 
hebben zijn uit den tijd van Assurbanipal (668—626 v. C.), en de legende is zeker 
vele duizenden jaren oud.
Zij luidt volgens deze tafelen ongeveer aldus. In den beginne waren de watergodheid 
Apsoe en de chaos, Tiamat. Uit hen werden geboren Lahmoe en Lahamoe, later verschenen
Ansjar en Kisjar, later nog andere goden, onder wie Mardoek, Bel en Ea. Nu was er 
reeds een zekere orde. Maar Apsoe was met deze niet tevreden, hij beklaagde zich bij 
Tiamat er over dat de wereld zoo niet tot rust kon komen.
Het kwam tot een strijd, waarin Mardoek de overwinning behaalde. Tiamat werd gedood 
en in twee helften geslagen en Mardoek schiep de wereld opnieuw. De eene helft van 
Tiamat vormde een bedekking voor den hemel en Mardoek plaatste daarin de drie godes 
Anoe, Bel en Ea. In de vijfde tafel begint de overeenkomst met Genesis. Daarin werd 
geschreven over de plaatsing van sterren aan den hemel, de verdeeling in jaren, ook 
schijnt er sprake geweest te zijn — er is een plaats weg - van de schepping van een 
laag planten. De zesde tafel handelt over de schepping van den mensch. Mardoek schiep
hem uit beenderen en uit zijn eigen bloed. Om dit te krijgen beval hij Ea zijn hoofd 
af te slaan. Hij schiep de menschen om altijd iemand te hebben die hem zou aanbidden.
Na de schepping van den mensch kwamen de Goden bijeen, ook Mardoek, die er dus 
blijkbaar tegen kon onthoofd te worden, en zongen een hymne aan Mardoek, die op de 
zevende tafel 50 maal wordt aangesproken.
Men ziet dat wat in Genesis staat als het ware een uittreksel is uit de Babylonische
legende: wat niet in een monotheïstische opvatting paste, is bijv. weggelaten.

31 januari 1903  Uit Mesopotamië.
Herhaaldelijk reeds hebben wij melding gemaakt van de belangrijke vondsten welke in 
de laatste 14 jaren in het "land tusschen de twee rivieren", de Euphraat en de 
Tigris, zijn gedaan door prof. Hilprecht. Hij was door de universiteit van 
Philadelphia uitgezonden om opgravingen te doen op de plek waar een oude hoofdstad 
der Babyloniërs Nippoer eenmaal stond. Reeds f300,000 zijn voor dat doel uitgegeven 
en thans zijn weder f120,000 tot voortzetting van het uitnemend gelukt werk 
toegestaan. Hierbij is het niet gebleven. Daartoe in staat gesteld door de 
offervaardigheid van de Amerikaansche millionairs, die de Europeesche in dit opzicht 
beschamen, kon f300,000 beschikbaar worden gesteld voor een leerstoel in de 
Assyriologie, waarvan de bekleeder enkel verplicht is de gevonden bouwstoffen te 
bestudeeren, met f5O,OOO om de kosten der drukwerken te bestrijden.
Prof. Hilprecht, die zich nu voor een vijfde verblijf in Mosopotanië gereed maakt, 
heeft dezer dagen te Berlijn in het Anthropologisch Genootschap een — door 
lichtbeelden opgeluisterde — voordracht gehouden over de uitkomsten die tot dusver 
zijn verkregen. Vooraf liet hij een beschrijving geven van het land, waar hij reeds 
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geruimen tijd gearbeid heeft. Het beeld dat hij daarvan schilderde, was zeer somber 
gekleurd. De landstreek tusschen beide rivieren, duizende jaren geleden zeer dicht 
bevolkt en door een reuzennet van kanalen vruchtbaar gemaakt, zoodat er tal van 
bloeiende steden en dorpen gevonden werden, is thans, onder de eeuwen van Turksch 
wanbeheer, een woestijn geworden. In het voorjaar en den zomer wordt deze, wegens 
gebrekkigen afvoer van het water, tot een groot moeras. De bevolking, die voorheen 
een hoogen graad van beschaving had be-reikt, is vervallen tot een bijna 
ongeëvenaarde stompzinnigheid en verwaarloozing. Als voorbeeld daarvan noemde prof. 
H. haar bijna ongelooflijke onkunde, zelfs om hun eigen afbeelding te herkennen. Toen
hij dien menschen hun photographisch portret voorhield, meenden zij dat daarop 
buffels waren afgebeeld, en die van hun kinderen noemden zij honden. Zij leven tem 
deele van roof en maken zoodoende den schrik uit van de stedebewoners.
Toch moest prof. H. uit deze laag staande bevolking zijn werkvolk aanwerven voor de 
opgravingen en hen aan geregelden arbeid wennen. Dat zulks niet zonder velerlei 
moeilijkheden ging, laat zich begrijpen. In de eerste jaren konden de opzichters 
nooit het geladen geweer thuis laten; soms werden geregelde gevechten geleverd. Ten 
slotte is echter een meer ordelijke toestand in het leven getreden en prof. Holprecht
sprak de verwachting uit, dat zoowel de invloed van de Europeanen, die er opgravingen
verrichten, als de meerdere zorg welke thans door de Turksche regeering wordt 
getoond, en niet het minst de aanleg van de spoorweg naar Bagdad en de golf van 
Perzië mettertijd deze eenmaal zoo bloeiende streek weder uit den langen doodslaap 
zullen wekken.
De Amerkiaansche opgravingen hebben ten doel, gelijk reeds is gezegd, de puinhoopen 
te doorzoeken van het oude Nippoer, ten Zuid-Oosten van Babylon en Seleucia, waar 
eenmaal de tempel van Baal of Bel, het heiligdom van het oude Assyrische rijk, zich 
verhief. Zij bedekte een oppervlakte van ongeveer 75 hectaren en was doorsneden door 
een kanaal van 6 meter diepte en 50 meter breedte doorsneden, dat al lang geheel is 
opgedroogd. Westelijk van dit kanaal lag de eigenlijke stad, met de woonhuizen, en 
winkels. Ten Oosten verhief zich de priesterstad over 40 hectaren, met den 
Baaltempel, het paleis van den hoogepriester, de priesterschool en de tempelboekerij.
Deze gebouwen waren opgetrokken van kleisteenen, die in den zon gedroogd, maar niet 
gebakken waren. Zoodoende waren zij weinig tegen regens bestand, en dit heeft mede 
bijgedragen om de stad tot een puinhoop te maken, nadat de Bmalieten haar ruim 2000 
jaren voor onze tijdrekening hadden verwoest.
Bij de opgravingen hoeft men uit drie tijdperken puinhoopen gevonden. De onderste en 
oudste, die verder dan 4000 jaren vóór Christus reiken, behooren tot het vóór-
historisch, zoogenaamd Summerisch tijdvak. Zij hebben een dikte van 7—10 meter en men
heeft er 6 lagen in ontdekt. Daarboven bevinden zich de overblijfselen uit het 
Semietisch-babylonisch tijdvak (4000—330 vóór Chr.), ongeveer 6 tot 7 meter dik, met 
9 verschillende lagen. Eindelijk de overblijfselen uit de na-Babylonische tijd van 
330 vóór tot ongeveer 1000 na Christus' geboorte. Al deze puinhoopen hebben een zeer 
afwisselende hoogte, van 6 tot 25 meter: de omtrek is ongeveer 2 uren gaans.
De delvingen hebben reeds veel aan het licht gebracht, vooral een rijken voorraad 
opschriften in zoogenaamd spijkersohrift. Tot dusver zijn ongeveer 23,000 aldus 
beschreven steenen gevonden, voor 't meerendeel echter gebroken. Nog veel meer zullen
nog worden te voorschijn gehaald, daar tot dusver slechts een zesde deel der 
puinhoopen in de priesterstad is onderzocht. In de westelijke, de wereldsche stad, 
heeft men ook al een rijken oogst verkregen, ongeveer 28,000 kleisteenen met 
opschriften van akten en handelsbescheiden uit de 30 laatste eeuwen vóór onze 
tijdrekening, en in de diepte nog 2000 uit den tijd vóór koning Sargon. Ongeveer 800 
vazen, ten deele gebroken, en grenssteenen, met opschriften en afbeeldingen van den 
dierenriem, uit den tijd van Nebukadnezer zijn mede opgedolven; verder stempels van 
baksteen, waarbij een die een handdrukpers kan zijn geweest, en een aantal schalen, 
vermoedelijk voor godsdienstige gebruiken. Ook kostbaarheden zijn te voorschijn 
gehaald, gouden en zilveren sieraden, te zamen 50 kilo wegende; een aantal zilveren 
munten, waarbij uit den tijd van den kalief Haroen al Raschid. Men vond verder 2500 
graven uit den tijd der Parthen (300 vóór tot 800 na Christus), niet vele urnen. 
Opmerkelijk is 't, dat blijkens de gevonden werktuigen het bakken van steenen 5000 
jaar geleden nog evenzoo geschiedde als thans.
Ook over den tempel en andere gebouwen in de priesterstad van Nippoer heeft prof. 
Holprecht al vele bijzonderheden kunnen opsporen, die echter nog nader moeten worden 
aangevuld. Reusachtig waren de afmetingen. De grondslagen liggen 40 meter diep: de 
buitenmuren va het paleis waren 15 meter hoog en 9 tot 13 meter dik. Merkwaardig zijn
ook de werken voor waterafvoer die gevonden zijn. Zij bestonden uit dubbele aarden 
buizen, die in cement gelegd waren en op den vloer van een gewelfde gang lagen, 
waarin de werklieden zich gemakkelijk konden bewegen, zoodat niet — zooals thans in 
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de meeste steden — de straat moest worden opgebroken, als herstel noodig was.

23 februari 1903  Een oud wetboek.
Ongeveer tegelijkertijd met de opgravingen van Nippoer hebben Fransche geleerden in 
het oude Soesa rijke vondsten gedaan. Een der belangrijkste is wel een wetboek, dat 
men op een steenen plaat heeft ontdekt, het oudste wetboek dat bekend is, dat van 
Hammarubis, koning van Bahl omstreeks 2250 jaren vóór Christus, vermoedelijk dezelfde
die in Genesis onder den naam van Amrafel wordt genoemd als tijdgenoot van den 
aartsvader Abraham.
Dit oude wetboek is door den heer Scheil in het Fransch uitgegeven en onlangs door 
dr. Hugo Winckler in 't Duitsch vertaald. Het is ongeveer 5 eeuwen ouder dan de 
wetgeving van Mozes op Sinaï en dus van zeer groote geschiedkundige beteekeuis.
Het begint met 's-konings verklaring, dat hij door de goden Amoe en Bel geroepen is 
het recht in het land te handhaven, en de slechten en boosdoeners te vernietigen, 
opdat de sterke den zwakke niet nadeel toebrenge (een grondslag der sociale politiek 
van onze dagen). Eenige bepalingen van dit wetboek luiden in hoofdzaak aldus. De 
doodstraf wordt bedreigd tegen een aanklacht die niet bewezen kan worden. Het 
godsoordeel wordt daarbij toegepast. Als iemand een ander beticht — zoo staat er — en
de betichte gaat naar de rivier, springt er in en de rivier grijpt hem (dus als hij 
zinkt,) zal de betichter het huis van den betichte in bezit nemen; maar als de rivier
den laatste ongedeerd laat en hij dus onschuldig blijkt te zijn, zal de betichter 
gedood worden en diens huis aan den betichte komen. Wie een knaap steelt, zal gedood 
worden. Wie een gat in een huis breekt, zal voor dat gat gedood en begraven worden. 
Wie bij een brandend huis komt om te blusschen, maar het oog werpt op het eigendom 
van den huisheer, zal in het vuur worden geworpen.
Wie geld heeft geleend en een onweer vernielt zijn oogst of wegens watergebrek komt 
het graan niet op, die zal dat jaar den schuldeischer geen graan geven, zijn 
schuldtafel (van klei) in water afweeken (d. i. nietig maken) en heeft geen rente te 
betalen. Wie een ander zilver, goud, enz. in bewaring geeft, zal wat hij geeft eerst 
aan een bijzitter (getuige) toonen; geeft hij het zonder bijzitter en verdrag aan een
ander, en deze ontkent het, dan heeft de eerste geen rechtsvordering.
Bij de straffen komt verder het oog om oog, tand om land letterlijk voor.
Als een arts iemand een wond maakt met een mes en hem geneest, of een gezwel aan het 
oog met het mes opent en het oog geneest, zal der arts 10 sikkel goud krijgen. Sterft
echter de zieke, dan zullen den arts de handen worden afgehakt. Dezelfde straf treft 
den zoon die zijn vader slaat.
Als een bouwmeester voor iemand een huis bouwt en het niet vast maakt en het huis 
valt in en doodt den eigenaar, dan zal de bouwmeester gedood worden.
Als iemand een ezel of een koe heeft gehuurd en in het veld dat dier door een leeuw 
wordt gedood, treft dit den eigenaar.
Het wetboek eindigt aldus: "De koning, die in het land is, zal de woorden der 
gerechtigheid, die ik op mijn gedenksteen geschreven heb, in acht nemen; de wet des 
lands, die ik gegeven heb, de beslissingen die ik genomen heb, zal hij niet 
veranderen, mijn gedenkteeken niet beschadigen".

1 maart 1903  DE OERTIJD.
Der alte Orient (2 Jahrgang, Heft 3). Biblische und babylonische Urgeschichte van Dr.
H. Zimmery.

Onder de verhalen, welke in den Bijbel voorkomen, zijn het vooral die over den 
oertijd, welke steeds met groote belangstelling worden gelezen. Telkens maken ze op 
den lezer een diepen indruk, gaat er een bijzondere invloed uit van de woorden, die 
gedachten vertolken, opgekomen in de zoo licht ontvlambare harten van Oostersche 
volken. 
Men weet thans, dat de eerste hoofdstukken uit den Bijbel het begin zijn van een 
groot verzamelwerk, waaraan de naam van een groot man, in dit geval Mozes, is 
verbonden, niets zeldzaams in de Oudheid. Dit verzamelwerk, uit verschillende oudere 
en jongere bronnen saamgesteld, is eerst na de Babylonische ballingschap het geheel 
geworden, zooals het in den Bijbel voorkomt.
Naar aanleiding hiervan stelt de schrijver van bovengenoemd onderwerp eenige hoogst 
interessante vragen, welke hij ook beantwoordt. Vragen als deze: Hoe moeten wij de 
Bijbelsche verhalen over den oertijd opvatten? Zijn er, meer bijzonder in 't verhaal 
van den Zondvloed, ook sporen, die wijzen op eene herinnering aan voorgevallen 
gebeurtenissen? Zijn die verhalen mythen zonder historische kern? Zoo ja, hoe zijn ze
dan ontstaan en wat beteekenen ze? Lezen wij ze in den oorspronkelijken vorm? Zijn ze
te midden der Israëlieten ontstaan, of hebben deze ze aan andere volken ontleend, en 
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zoo ja, aan welke? 
Deze vragen en meer van dien aard, zegt de schrijver, konden vele geleerden door een 
nauwkeurig onderzoek van het Oude Testament reeds tot op eene zekere hoogte 
beantwoorden, maar de zaak werd veel eenvoudiger, sedert de stemmen gehoord worden, 
die ons tegenklinken uit de bibliotheek van Assurbanipal, den laatsten Assyrischen 
Koning van eenige beteekenis, door de Grieken Sardanapalus genoemd, maar ten onrechte
als verwijfd voorgesteld. Hij was integendeel een vorst met groote lichaams- en 
geesteskracht en stierf in 626 v. C.; zijn opvolger beleefde den ondergang van 
Ninivé. Deze bibliotheek, bij de opgraving uit de ruïnen van Ninivé voor den dag 
gekomen, brengt ons de kostelijkste berichten omtrent staatkundige, godsdienstige en 
maatschappelijke toestanden bij de Assyriërs, Babyloniërs enz. 

Onder de tafeltjes, waaruit bovengenoemde bibliotheek is saamgesteld, komen een 
aantal voor, welke in spijkerschrift de verhalen bevatten over de Schepping en den 
Zondvloed, zooals de bewoners van het Euphraat-Tigrisdal zich die voorstelden. 
Bovendien nog moet opgemerkt, dat in den laatsten tijd dergelijke Babylonische 
kleitafeltjes in Egypte zijn gevonden, die zelfs dateeren uit de 15e eeuw v. C. en 
een verhaal bevatten, dat groote overeenkomst vertoont met het Paradijs-verhaal uit 
den Bijbel. En nog betrekkelijk kort geleden is in de nabijheid van Babylon een 
tafeltje opgegraven, dat nog ouder is; het dagteekent uit de 21e eeuw v. C. en bevat 
het verhaal van den Zondvloed der Babyloniërs, waarbij weer groote overeenkomst is te
constateeren met het verhaal van den Zondvloed uit onzen Bijbel. Niet alleen dus 
vinden wij dit alles in Mesopotamië ten tijde van Assurbanipal in de 7e eeuw v. C, 
maar zelfs in de 21e v. C. Nu is het zeker merkwaardig, dat de Babylonische verhalen 
over de oergeschiedenis der wereld en der menschheid parallel loopen aan de 
Israëlietische, welke die stof behandelen. Maar belangrijker wordt de zaak wanneer 
wij de landen en volken beschouwen, waar deze verhalen in omloop waren. Aan den eenen
kant Babylonië, een land, dat in de buurt lag van dat der Israëlieten en van de 
vroegste tijden der geschiedenis tot op die der Perzische Koningen zulk een grooten 
invloed heeft geoefend op den beschavingstoestand der volken van Voor-Azië, met eene 
hoofdstad, die eeuwenlang een brandpunt was van beschaving en geleerdheid, van handel
en industrie, van kunst, wetenschap en literatuur; aan den anderen kant Palestina, 
dat in vergelijking met Babylonië een betrekkelijk onbeteekenend land was. Indien wij
dit alles nagaan, gaat de schrijver voort, dan is het ons niet meer onverklaarbaar, 
in de literatuur van beide volken parallelle traditiën te vinden en dan zouden wij de
laatste van bovengenoemde vragen aldus wilden beantwoorden: Niet bij de Israëlieten 
in hun betrekkelijk klein en onaanzienlijk landje is het verbaal ontstaan van den 
oertoestand der wereld en der menschheid, zooals wij dat lezen in den Bijbel, maar in
het groote, ontwikkelde, beschaafde Babylonië. Deze voorstellingen hebben de 
Israëlieten overgenomen, zoodat wat wij daarvan lezen in het Oude Testament een 
Babylonisch verhaal is, door den Israëliet, die het navertelt, naar omstandigheden 
gewijzigd. 
Ten einde dit aan te toonen gaat de schrijver de mededeelingen daaromtrent in den 
Bijbel en uit de bibliotheek van Sardanapalus afzonderlijk na. Daartoe kiest hij 
eerst: 
Het Scheppingsverhaal in den Bijbel, 
waarin ons op indrukwekkende wijze het ontstaan der aarde en der menschbeid wordt 
geschilderd als een gevolg van de almacht Gods Wiene woord alleen voldoende is om in 
het leven te roepen wat niet bestond. "En God zeide: Er zij licht, en er was licht." 
Dat was het machtwoord van den eersten dag, waardoor de chaos, de bajert, verlicht 
werd. Die chaos, waarvan duisternis en water de beide hoofdelementen zijn, die 
oeroceaan, wordt in de Hebreeuwsche geschriften tehom genoemd. 
Daarna scheidde God het water van dien oceaan in twee helften, gescheiden door het 
uitspansel. "En God zeide: Er zij een uitspansel in het midden der wateren en dat 
make scheiding daartusschen." Ten einde dit goed te begrijpen, moeten wij ons 
herinneren, dat in de Oudheid algemeen werd geloofd, dat, evenals op de aarde onder 
het hemelgewelf, ook hoven dat gewelf zich een oceaan bevond, de hemeloceaan, met dat
gewelf tot bodem. 
Den derden dag duikt de vaste aarde op, die zich naar Gods bevel spoedig met een 
plantenkleed siert; den vierden dag komen de hemellichamen, waarbij de nadruk gelegd 
wordt op de heerschappij van zon en maan, wat ons wijst op een tijd, waarin deze 
hemellichamen werden vereerd, in elk, geval meer dan als bloote hemellichamen werden 
beschouwd; den vijfden dag werden visschen en vogels geschapen, den zesden dag de 
dieren des velds en het laatst de mensch. 
Dit Scheppingsverhaal is tijdens of na de Babylonische ballingschap in geleerde 
Joodsche kringen opgeschreven. De nauwkeurige wijze, waarop alles wordt medegedeeld, 
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de scheiding tusschen de plantensoorten, vruchten dragende, elke naar haren aard, 
eene uitdrukking, welke steeds terugkeert, dit alles verraadt den geleerden 
schrijver, die in zijne studeerkamer een onderwerp opzet, van alle kanten beziet en 
grondig wil behandelen. Daardoor wordt ook de prozaïsche vorm verklaard. Indien de 
schrijver uiting had willen geven aan wat daar leefde in de ziel van het volk in zijn
bloeitijd, dan ware het een epos geworden, zooals wij bij de Babyloniërs zullen zien.
En toch vinden wij er trekken in, welke er op wijzen, dat ook bij de Israëlieten een 
verhaal over de Schepping in omloop moet zijn geweest in veel meer oorspronkelijken 
vorm dan dat van den geleerden schrijver van Genesis I. Immers deze niet, en de 
geleerde Israëlieten van zijn tijd ook niet, geloofden aan de heerschappij van zon en
maan, aan de beide oceanen, aan andere goddelijke wezens naast den Schepper. Dit 
laatste wordt opgemerkt naar aanleiding van Gods gezegde: Laat ons menschen maken 
vaar ons beeld en onze gelijkenis. 
Het meer oorspronkelijke Scheppingsverhaal. 
Ten einde dit verhaal samen te stellen, want een geheel is het niet, moeten wij uit 
de poëtische boeken van het Oude Testament eenige plaatsen opslaan, waarin sprake is 
van de Schepping van hemel en aarde. En dan vinden wij steeds, dat aan die schepping 
een strijd van Jahwe met een mythisch wezen, de personificatie van den oeroceaan, 
voorafgaat; een wezen, welks naam niet overal gelijk luidt, nu Rahab, dan Leviathan 
heet, hier een draak, daar een slang en ginds de zee is; maar hoe ook de bijzondere 
trekken van het verhaal veranderen, de hoofdgedachte is steeds, dat Jahwe met een 
vijandelijk wezen moet strijden en dat na zijne overwinning de schepping van aarde en
hemel volgt. 
Hier volgen enkele van die plaatsen uit het Oude Testament: 
Psalm 89. Gij heerscht over de opgeblazenheid der zee; wanneer hare baren zich 
verheffen, dan stilt Gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt 
Uwe vijanden verstrooid met den arm Uwer sterkte. De hemel is Uw, ook de aarde is Uw;
de wereld en bare volheid, die hebt Gij gevormd. Het noorden en het zuiden hebt Gij 
geschapen.

Merk op, dat de dood van Rahab onmiddellijk wordt gevolgd door de schepping der
wereld. Rahabs bondgenooten worden niet gedood, maar verstrooid, 

Jesaja 51. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heeren, ontwaak als in de 
verleden dagen, als in de geslachten van eertijds; zijt Gij het niet, die Rahab 
uitgehouwen hebt, die den zeedraak verwonnen hebt? Zijt Gij het niet, die de zee, de 
wateren des grooten Tehoms, droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt 
tot een weg, opdat de verlosten er doorgingen? 

Wel denkt de schrijver in de laatste regels aan den doortocht der Israëlieten 
door de Roode Zee, maar ook hier is het oorspronkelijk de strijd met den draak.
Wat daarop volgen moest, n.l. de schepping der wereld, is hier vervangen door 
den doortocht door de Roode Zee. 

Psalm 74. Gij zijt mijn Koning van ouds. Gij hebt door Uwe sterkte de zee gekliefd, 
de koppen der draken in de wateren verbroken; Gij hebt de koppen des Leviathans 
verpletterd en tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. De dag is Uw, ook de
nacht is Uw, Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de grenspalen der aarde
gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd. 

Wederom het verband tusschen den dood des draaks en de schepping der wereld. 
In de priesterkringen, waarin Genesis I in zijn tegenwoordigen vorm ontstaan is, kon 
men zulk eene krasse mythologische voorstelling als den strijd van Jahwe met Tehom 
niet meer verdragen, daarvoor waren de godsdienstige denkbeelden in dien tijd en in 
die kringen reeds te zuiver. Wel neemt daardoor de voorstelling in Genesis I eene 
hoogere plaats in, is de godsdienstige waarde grooter, maar van historisch standpunt 
uit wint het de andere, omdat deze is de Oud-Israëlietïsche. 
Genesis I heeft deze oude voorstelling ten grondslag, maar geeft de mythe in een 
vorm, waarin zorgvuldig weggelaten zijn al de punten, in strijd met het meer zuivere 
Godsbegrip van dien tijd. Daarom moest onmiddellijk de strijd van Jahwe met den draak
weggelaten worden. Geheel is dit niet gelukt: in den naam Tehom en in het bericht 
over de splitsing der oceanen vindt men, zij 't ook zwakke, sporen van den 
oorspronkelijken vorm. 
Het Babylonische Scheppingsverhaal. 
Reeds vóór de opgravingen der laatste 50 jaren wist men uit berichten van Grieksche 
schrijvers iets van een eigenaardig scheppingsverhaal bij de Babyloniërs. De 
kerkvader Eusebius spreekt van een Babylonisch priester, Berossus, die ±300 v. C. 
drie boeken in het Grieksch over Babylonië schreef, die later verloren zijn gegaan, 
zoodat wij er alleen van weten, wat Eusebius, Josephus e. a. daarvan mededeelen. En 
dit is het volgende: Er was eens een tijd, dat er niets was dan duisternis en water, 
met wezens van wonderlijke gestalte. (Nu volgt eene uitvoerige beschrijving van den 
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chaostoestand). Over deze alle heerschte eene vrouw, die Thamte (= Zee) heette. Toen 
verscheen Bel, die de vrouw in tweeën hieuw, uit de eene helft de aarde en uit de 
andere den hemel maakte en alle levende wezens verdelgde. Toen beval Bel één der 
goden het hoofd af te slaan en het uitstroomende bloed met de aarde te vermengen en 
daaruit menschen en dieren te maken. Ook schiep Bel de sterren, de zon, de maan en de
planeten. 
Dit bericht van Berossus is bevestigd door het gevonden verhaal in de bibliotheek van
Assurbanipal (Sardanapalus). De vorm is de poëtische, de stijl die van een epos. De 
inhoud daarvan is in gewonen stijl: 
In den beginne was slechts de Oeroceaan aanwezig, als mannelijk en vrouwelijk wezen 
gedacht, de laatste met den naam Tihamat (vgl. daarmede het Hebreeuwsche Tehom). 
Daarna kwamen de goden, waarvan vooral een, Marduk, de latere Schepper, bijzonder op 
den voorgrond treedt. Dit is Merodach uit den Bijbel, de Babylonische god, met den 
bijnaam Bel (= Heer). 
In deze godenwereld komt tweedracht, wijl Tihamat, de moeder der goden, ontevreden is
met den toestand, zich tegen een deel van hen verklaart, terwijl andere goden haar 
bijvallen. Bovendien schept zij een aantal gedrochten, om haar in den kamp bij te 
staan. 
Geen der goden waagt echter den strijd, tot eindelijk Marduk zich beschikbaar stelt, 
maar onder voorwaarde, dat hij na de overwinning de wereldheerschappij ontvangt. In 
eene plechtige vergadering der goden wordt dit in de volgende bewoordingen 
toegestaan: 

Marduk, uw naam is Hemelgod; 
Van stonde aan zij geldig uw bevel; 
Verhoogen en vernederen ligt in uwe hand;
Uw woord geldt voor eeuwig; uw gebod is heilig
Wij verleenen u de koninklijke macht over het Heelal. 

En Marduk toont aan de goden, dat hij veel vermag en door zijn woord hemel en aarde 
kan doen ontstaan: een kleed verschijnt en verdwijnt naar Marduks bevel. 
In den nu volgenden strijd wordt Tihamat gedood en haar lijk door Marduks zwaard in 
tweeën verdeeld; het eene deel daarvan vormt de bovenste wateren, rustende op het 
hemelgewelf, waaraan wachters werden geplaatst, opdat het water er niet uitstroome. 
Dan komt eene uitvoerige beschrijving van de schepping der hemellichamen en de taak, 
welke deze te vervullen hebben, vooral van zon en maan, waarin wij ook, evenals in 
het voorafgaande, de overeenkomst met Genesis I opmerken. 
Nu is er echter eene groote leemte in 't verhaal, tot heden nog niet aangevuld; maar 
daar aan het slot nog eens weer de verschillende scheppingsmomenten worden 
gereleveerd, weten wij, dat het nog niet gevondene betrekking heeft op de schepping 
van planten, dieren en menschen. Wat de schepping van den mensch aangaat, is de 
voorstelling, welke Berossus daarvan geeft, door een pas gevonden fragment van een 
kleitafeltje bevestigd. Het epos eindigt met eene hymne op Marduk, den opperste der 
goden. 
Vergelijking tusschen het Israëlietische en het Babylonische scheppingsverhaal. 
Bij het Israëlietische veronderstellen wij dan het oudste de schepping met 
voorafgaande drakenstrijd, hoewel ook in het scheppingsverbaal in Genesis genoeg 
punten zijn aan te wijzen, waaruit blijkt, dat hierin en in het Babylonische dezelfde
mythe wordt behandeld. 
In beide is in den oertijd alles water, gepersonifieerd door een vreeselijk wezen, 
Tihamat in het Babylonische en Teham in het Israëlitiesche verhaal genoemd. 
In beide wordt liet als een draak, nu eens met één, dan weer met vele koppen 
voorgesteld, die helpers heeft en tegenover wien in het Babylonische epos Marduk 
wordt geplaatst met de overige goden, in het Israëlietische verhaal Jahwe, met andere
goddelijke wezens, maar achter Jahwe geheel terugtredende. 
In beide wordt de draak met een zwaard gedood, het lijk in tweeën gedeeld, welke 
stukken de bovenste en onderste wateren vormen, maar de helpers, de andere vijanden, 
worden toegevend behandeld. In beide staat de overwinning op den draak in 't nauwste 
verband met de schepping der wereld. In beide vormt het verschijnen van het licht den
aanvang van den nieuwen toestand, want al heeft men in het Babylonische epos nog niet
volkomen zekerheid, dat de schepping daarvan een der bijzondere momenten is, wel weet
men, dat Marduk de god is van het licht, zoodat zijn strijd met den draak een is 
tusschen het licht en de duisternis. 

Na al dit genoemde mogen wij dus gerustelijk verwantschap constateeren. Hoe moeten 
wij deze opvatten? 
Hebben de Babyloniërs bun bericht aan de Israëlieten ontleend? 
Steunen de verbalen beide misschien op eene gemeenschappelijke ver-Semietische mythe?
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Hebben de Israëlieten hun bericht aan de Babyloniërs ontleend? 
De eerste vraag moet ontkennend beantwoord worden, daar dit onmogelijk is met 't oog 
op de geschiedenis van de beschaving en den godsdienst. 
Ook op de tweede vraag luidt het antwoord in ontkennenden zin, daar enkele trekken 
uit het verhaal van Israëlietisch standpunt eenvoudig onverklaarbaar zijn, terwijl 
zij juist een Babylonisch karakter dragen; daaruit zou dan volgen een bevestigend 
antwoord op de derde vraag. 
En welke zijn dan die trekken? 
Van Israëlietisch standpunt uit is het niet recht duidelijk, waarom in den beginne 
alleen de oeroceaan aanwezig is en diens personificatie als Tehom, Rahab of 
Leviathan, daar dit toch voor het Israëlietische land, zoo ver van de zee, bijzonder 
vreemd is. Bovendien mag men zeker wel aannemen, dat de beelden voor een dergelijke 
mythe, om eene inheemsche te zijn, door aanschouwing moeten verkregen zijn. En dat 
kan men nu niet van de Israëlietische, maar wel van de Babylonische zeggen. De 
Babyloniërs redeneerden aldus: De wereld moet op dezelfde wijze ontstaan zijn, als 
dit nu nog ieder jaar en iederen dag geschiedt. Zooals in elke lente de zonnegod 
Marduk het door den winterregen overstroomde, op de zee (= Tihamat) gelijkende land 
opnieuw doet verschijnen, zoo is dit ook bij de eerste lente na een strijd tusschen 
Marduk en Tihamat gebeurd. Of gelijk de zon elken dag den wereldoceaan, den Tihamat, 
doorloopt en uit den chaos van den nacht eerst den hemel en dan de aarde te 
voorschijn roept, zóó is ook op den eersten scheppingsmorgen hemel en aarde ontstaan.
Voor de vorming van dit beeld is noodig een laag, alluviaal land, zooals niet 
Palestina, of de Syrisch-Arabische woestijn is, maar wel Babylonië, bovendien een 
lente- of lentezonnegod, zooals niet Jahwe is, maar wel Marduk. 
Als laatste bewijs voegt de schrijver hieraan nog toe, dat de oudste geschiedenissen 
uit den Bijbel meer onderwerpen bevatten, waarvoor de stof aan de Babyloniërs is 
ontleend. Daartoe behooren het Paradijsverhaal, de geschiedenis der 10 stamvaders van
Adam tot Noach en vooral het verhaal van den Zondvloed. 
J. W. H.

9 mei 1903  Door wijlen den Heer Dr. W. Pleyte, in leven directeur 
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, zijn aan het Rijks-Museum van Oudheden 
vermaakt, om in dat Museum te worden opgenomen, ter keuze van de directie van gemeld 
Museum, de Egyptische, Assyrische en classsieke archaeologische boeken uit zijne 
bibliotheek.
Door dit legaat verwierf het Museum eene aanwinst, welke o. a. het volgende bevat: 
wat de Egyptologie betreft, naast tijdschriften waarvan de uitgave is gestaakt, 
zooals b.v. «Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne», een volledig exemplaar
van «Zeitschrift für aegyptische Sprache und Alterthumskunden, hetwelk onmisbaar is 
voor de studie van de Egyptische taal. Verder komen voor een aantal boeken over 
Wiskunde, Astronomie, Botanie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Taalkunde, Letterkunde 
en Godsdienst, nader omschreven in de St.-Ct. No. 107. 
Onder de werken op het gebied der Assyriologie komen o. a. voor: »Inscriptions in the
cuneiform character from Assyriann monuments discovered bij A. H. Layard«; H. C. 
Rawlinson, »A selection from the miscellaneous inscriptions of Assyria«, en S. Birch,
»The bronze ornaments of the palace gates of Balawat«. 
Voor de klassieke archaeologie kan vermeld worden L. Barre »Herculanum und Pompeji«.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de aangewonnen verzameling bijzonder rijk is aan 
boekwerken over Egyptologie, zoodat het Museum thans in het bezit is van eene bijna 
volledige Egyptologische bibliotheek, die met de beste boekerijen van dien aard in 
het buitenland kan wedijveren.

23 mei 1903  De groote poort van het paleis van Nebukadnezar te Babel 
is blootgelegd, schoongemaakt en verschijnt nu in volle grootheid en luister.

25 mei 1903  Uit het oude Mesopotamië. 
In de mededeelingen van de Duitsche Oostersche vereeniging vindt men een rapport van 
den leider der opgravingen in Babylon, Andrae, over het resultaat van het werk. 
Daaruit en uit de brieven van dr. Koldewey ziet men dat bij het onderzoek van de 
puinhoopen van Fara vele kleine voorwerpen en voorts 235 leemen tegels met 
opschriften zijn gevonden, de meeste onbeschadigd. Deze zijn deels uit de oudste 
tijden afkomstig; op een daarvan heeft men den voor-Babylonischen, Sumerischen naam 
Fara gevonden. In Babylon is de Ischtar-poort nu geheel ontgraven, men ziet de 
omtrekken van het gebouw, nu in hun heele imposante grootte.
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18 juni 1903  Delitzsch over Babylonië.
In de zaal der Singacademie heeft voor de leden van het Duitsche "Orient-
Gesellschaft" Professor Delitzsch een nieuwe voordracht gehouden over Babel Deze werd
wederom bijgewoond door den Keizer en de Keizerin.
Professor Delitzsch gaf een schets van de door hem bereisde Eufraat-streek. Thans is 
het land verwoest en verwaarloosd, maar tot de Turksche regeering mag men geen 
verwijt daarover richten, waar zij een zoo treurig erfdeel heeft overgenomen.
De moeilijkheden, aan een Babylonische reis verbonden, zijn reusachtig en het moedigt
u niet aan, waarde inboorlingen zichzelf "rooverscharen" noemen. In het tweede deel 
van zijn rede besprak de professor in het kort de resultaten van de opgravingen. Wat 
den omvang van het oude Babylon betreft, deze is te vergelijken met dien van München 
of van Dresden. Herodotus geeft alzoo een overdreven voorstelling hiervan. De 
paleizen van Nebucadnezar zijn nu voor den dag gekomen. Vooral belangwekkend zijn de 
uitkomsten in archaeologischen zin.
De professor wees op de groote beteekenis dezer opgravingen voor de algemeene 
geschiedenis, doch vermeed zorgvuldig elke religieus-wijsgeerige bespiegeling. De 
hoogleeraar werd na zijn rede door den Keizer en de Keizerin ontvangen. Wilhelm 
drukte den hoogleeraar de hand en verklaarde zich ten hoogste ingenomen met zijn 
voordracht.

2 juli 1903  In het Koninklijk Museum te Berlijn zijn onlangs 
weder vele te Babylon opgegraven steenen ontvangen.
Het zijn straatsteenen, welke alle aan de eene zijde voorzien zijn van een opschrift,
vermeldende, dat Koning Nebukadnezar met die steenen den feestweg voor den god Marduk
heeft geplaveid.

13 september 1903  De Tempelbibliotheek van Nippur.
Vele en belangrijk zijn de vondsten in den loop van jaren gedaan bij het opgraven van
bedolven steden in Italië en Azië. Tot eene der belangrijkste uit de laatste jaren 
behoort de ontdekking van de beroemde tempelbibliotheek bij de opgravingen te Nippur 
(Nuffar) in Aziatisch Turkije. 
Deze bibliotheek bestaat uit een ouder gedeelte, dat omstreeks 3000 jaar v. Chr. door
de Elamiten werd verwoest, en een daarboven gelegen nieuwer, dat dateert uit het 
nieuw-Babylonisch tijdperk. 
Reeds zijn 23.000 platen en fragmenten in sprijkerschrift, voornamelijk uit de oudere
bibliotheek afkomstig, geborgen, terwijl eerst circa 80 kamers of nagenoeg een 
twaalfde gedeelte van de ongeveer 2½ H. A. oppervlakte beslaande bibliotheek zijn 
uitgegraven. Uit een aantal gegevens en uitboringen in den bodem meent men te kunnen 
opmaken, dat nog dieper zich eene nog oudere derde bibliotheek bevindt, welke reeds 
uit het vóór-Sargonsche tijdperk zou dateeren. 
Behalve genoemde 23,000 literarische spijkerschriftplaten verzamelde men ook nog 
ongeveer 28,000 meest goed bewaard gebleven handels-oorkonden uit de drie laatste 
eeuwen v. Chr. en. zoowat 2000 vóór-Sargonische spijkerschriftplaten uit de 4e en 5e 
eeuw v. Chr. Behalve deze 53,000 gedeeltelijk geschonden platen, welker grootte 
varieert van 2 centimeter tot ½ M., voor het verzamelen waar van men ruim 2½ jaar 
bezig was, is nog een aantal van opschriften voorziene voorwerpen gevonden, benevens 
60—80 fraai gevormde steenen stempels van de Koningen Sargon I en Narâm-Sin,die 
beiden vóór de Nuffar-opgravingen als mythische personen werden beschouwd. 
De buitengewone waarde der oudste bibliotheek is daarin gelegen, dat zij ons in staat
stelt na te gaan op welken trap van ontwikkeling de Babyloniërs stonden ongeveer 2500
jaar v. Chr. De bibliotheek met de daaraan verbonden priesterschool is verdeeld in 
twee streng gescheiden afdeelingen; eene zuiver praktische zaken betreffende en eene 
godsdienstig-wetenschappelijke. Uit de indeeling dezer bibliotheek mogen wij dus 
opmaken, dat omstreeks 4000 jaar v. Chr., dus nu bijna 6000 jaar geleden, reeds 
systematisch ingedeelde bibliotheken werden gevonden. 
In de eerste afdeeling vindt men de schrifturen der wijdvertakte tempel-administratie
betreffende de ontvangsten en uitgaven, de tienden en andere offergaven, het bouwen 
en verbouwen van woningen, het beplanten en bevloeien van de landerijen, het koopen 
en verkoopen van dieren, het weven der kleederen, het vervaardigen van versierselen 
voor de afgodsbeelden, de dagelijksche bezigheden der priesters, de kosten van hun 
onderhoud enz. enz. 
Van oneindig grooter belang is de inhoud van de godsdienstig-wetenschappelijke 
afdeeling. Weinige der platen waren nog op de aangeduide plaats te vinden. De meesten
lagen verstrooid door elkaar in de gangen en op de vloeren, zooals zij vóór 4000 
jaren door de barbaarsche bergvolken in hunne alles vernielende woede daar 
neergesmeten waren. Ook door de inwerking van vocht en andere natuurlijke invloeden 
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zijn verschillende tafelen verloren gegaan. Daarbij waren sommige zóó onder de aarde 
bedolven en daaraan vastgehecht, dat ze met messen moesten worden losgewerkt. 
Onder de uitgegraven ruimten nemen de schoolkamers eene voorname plaats in. 
Onderricht werd gegeven inschrijven — spijkerschrift, — teekenen en astronomisch 
rekenen. O. m. zijn tafels van vermenigvuldiging gevonden tot 1 x 1350 toe. Deze 
werden, met hetzelfde doel als tegenwoordig onze logarithmentafels, bij het doen van 
berekeningen gebruikt. 
De uitgravingen te Nippur geschieden door eene expeditie van de Universiteit te 
Philadelphia in Noord-Amerika. 
De kosten der ontgravingen benevens de reisen verblijfkosten der expeditiën hebben 
tot heden ongeveer een half millioen gulden gekost, welke som geheel door een klein 
aantal burgers van Philadelphia is bijeengebracht. De wetenschappelijke leden der tot
heden uitgezonden vier expeditiën hebben voor hunne diensten geen loon willen 
ontvangen, waardoor het mogelijk is geworden de kosten tot een minimum te beperken. 
Voor de vijfde expeditie, welke den a. s. herfst zal vertrekken, zijn reeds 150,000 
gulden wederom door particulieren bijeengebracht, terwijl door eene bankiersfirma 
daar ter plaatste een bedrag is beschikbaar gesteld, om aan de Universiteit een 
leerstoel in de Assyriologie op te richten, met de bepaling, dat de te benoemen 
hoogleeraar niet meer lessen behoeft te geven dan hij noodig acht. 
Bij de ontgravingen zijn gemiddeld 400 Arabieren aan het werk. Toch zal het nog wel 
50, misschien wel 100 jaren duren, voordat de gezamenlijke ruïnen van Nuffar geheel 
zijn doorzocht. 
Behalve van het ongezonde klimaat, de heete zandstroomen en de poelen met hunne 
giftige miasmen, hebben de leden der expedities veel te lijden van de muskieten, 
zandvliegen en andere kleine insecten. Verder maken roofzuchtige Kurden, die zelfs de
door militairen geleide transporten en karavanen aanvallen en plunderen, het leven in
die Oostersche landen verre van aangenaam. Daarbij komt, dat de Arabieren geen begrip
hebben van geregelden arbeid, zoodat zij, wanneer de eene of andere zwervende stam in
de buurt komt, herhaaldelijk het werk neêrwerpen en naar de wapens grijpen. In 1894 
hadden in de onmiddellijke nabijheid van de ruïnen binnen 8 maanden niet minder dan 
13 gevechten tusschen verschillende stammen plaats, waarbij 70 personen op de 
kampplaats achterbleven. De leden der eerste expeditie werkten dan ook steeds met het
geweer bij de hand. Gelukkig is in den laatsten tijd verbetering in dezen toestand 
gekomen, doordat de Ottomansche Regeering een met artillerie voorzien garnizoen in de
buurt heeft gelegd. 
Het bovenstaande is ontleend aan een werkje van den leider der beide laatsten 
expeditiën, H. V. "HILPRECHT, en is getiteld: Die Ausgrabungen im Bêi-Tempel zu 
Nippur. Een meer uitgebreid werk over hetzelfde onderwerp zal nog dezen zomer 
verschijnen onder den titel: "Die Ausgrabungen in den Trümmerfeldern des Alten 
Assyriën und Babyloniën.     D. S.

5 oktober 1903  "Bagdad, Babylon en het Paradijs".
Over dit onderwerp hield gisteravond de heer E. T. Feenstra Kuiper in de 113e 
algemeene vergaderingvan het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, gehouden in de 
Koningszaal van "Artis", zijn aangekondigde voordracht.
Er was een talrijk publiek, waarvan de dames vrijwel de meerderheid vormden.
Wie een reis mar Engelsch-Indie te maken heeft, moet — begon spreker zijn causerie — 
niet wachten totdat de Bagdad-spoorweg gereed is, want het kon daarmede wol eens gaan
als met de Mekka-baan: wat men overdag klaar maakt, wordt 's nachts door de Bedouïnen
weer afgebroken. Men moet via Bombay reizen. Van daar uit ging spr. over Paarl-eiland
naar het hartje van Perzië; per karavaan reisde hij naar Shiras, nadat eerst een 
contract gemaakt was met een karavaan-eigenaar, die, niet kunnende lezen of 
schrijven, zijn duim in den consulairen inktpot stopte en daarmede het contract 
afstempelde. Van uit Shiras bezocht spr. o. a. de bouwvallen van Shapoer en de ruïne 
van Persepolis, waarop hij de namen aantrof van den tekenden Hollandschen reiziger C.
de Bruin en Van A. Bakker, alsmede het jaartal 1704.
De Perzen werden door den spr. als hoogst onbetrouwbaar afgeschilderd. 
Te Basra hielp de spr. een ambtenaar, die zat te studeeren op een in het Hollandsch 
gestelden pas van eenige Javaantjes; zijnpas was in het Fransch gesteld, een taal die
iedere geciviliseerde Turk verstaat. De man apprecieerde die hulp zoo zeer, dat hij 
spr. eenige pakjes ter hand stelde, die uit Nederland aan zijn adres waren 
afgezonden. Een pakje zeeppoeder wilde hij echter pas afgeven, nadat hij hem er mede 
had ingezeept om hem te overtuigen dat het geen dynamiet was; een boek met 
afbeeldingen van moskeeën en een Mohammedaansche werd echter als heiligschennis 
beschouwd en door den ambtenaar behouden. 
Tal van bijzonderheden werden verteld, o. a. deze, dat op de Tigris met kuffa's wordt
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gevaren, een rond bootje dat met een riem al rondtollende wordt voortbewogen. De spr.
waagde de veronderstelling dat het beroemde kistje waarin Mozes kwam aandrijven een 
kuffa was. 
Na de pauze werd een kijkje gegeven in Bagdad, dat een zeer aangenamen indruk maakte 
en verschillende belangwekkende gebouwen rijk is, een gebouw is zelfs van 
Europeeschen oorsprong en diende vroeger waarschijnlijk als kerk, thans doet het 
dienst als verkooplokaal. Het maken van photo's van moskeeën is onder de fanatieke 
bevolking een zeer gevaarlijk werk. Te Kasmin, in de buurt van Bagdad, liep t goed 
af, maar te Kerbala — een 15 uren rijdens van Bagdad liggende heilige plaats 
gelijkstaande met Mekka en waar men in geen drie jaren een Christen had gezien — had 
't slechte gevolgen kunnen hebben. Nadat daar zonder tegenstand een kiekje was 
genomen van de moskee van Abbas, werd de toestemming gevraagd van den hoogepriester 
om de moskee van Hassam te photographeeren, wat echter pertinent werd geweigerd, met 
de weinig aanlokkende mededeeling dat vier jaren geleden een photograaf die dit 
ondernomen had, was doodgeslagen. De gastheer kon de reizigers niet helpen, waarom de
Turksche pacha in den arm genomen werd. Ook deze weigerde, dooh stond ten slotte toe 
dat een vrome derwisch de moskee zou kieken. 
"Doe dan je best, God geve dat het goed ga", was des pacha's wensch. Eenige uren 
nadat de photo was genomen, deelden de geleiders mede, dat zij niet den effendi niet 
langer op straat wilden zijn: zij konden voor het leven der reizigers niet instaan. 
De waarschuwing bleek maar al te gegrond: de keien vlogen den reizigers om de ooren, 
een zachtzinnige aanmaning om heen te gaan, waaraan zij nog den eigen nacht voldeden.
Men ging toen naar de bouwvallen van Babylon, waaraan een rit van 15 uren verbonden 
was. Spr. stond geruimen tijd stil bij de opgravingen die daar plaats hebben vanwege 
de Oriental-Gesellschaft te Berlijn; men heeft er o. a. het paleis van Nebucadnesar 
gevonden; de processie-weg ligt thans voor een groot deel bloot en over de 
bergsteenen ligt een laag asphalt, omzoomd met trottoirs, zooals men in Amsterdam 
aantreft. Antiquiteiten zijn over 't algemeen in de ruïne zeer weinig gevonden. 
Ook van de ruïne van den toren van Babel "waar de spraakverwarring der menschen 
begon, die helaas nog niet ten einde is", werd een afbeelding vertoond. 
Aan de bouwvallen van Babylon werd naar Bagdad getrokken, om vervolgens weder de 
Perzische golf in te trekken. Vooraf werd echter van uit Basra een kijkje genomen in 
het Paradijs aan de samenvloeiing van den Tigris en den Euphraat. De komst der 
reizigers in den Hof van Eden bracht de geheele bevolking van Korna in opschudding. 
Naar den appelboom van onze oude moeder Eva werd een processie ondernomen; groot was 
de optocht daarheen, groot de spanning, doch niet minder groot de teleurstelling: de 
appelboom waarvan Eva den appel plukte bleek een... accacia te zijn!
De spreker werd zeer warm toegejuicht voor zijn belangwekkende voordracht, die met 
een zeer uitgebreide reeks niet zeer scherpe lichtbeelden werd verduidelijkt. 
De voorzitter, de heer J. W. IJzerman, bracht den spreker dank voor zijn interessante
voordracht, hoopte dat de dreigende wolken die boven "De Wereldtourist" hangen zullen
afdrijven en dat de spreker nog menigen tocht zou ondernemen om het geziene dan hier 
te kunnen vertellen.
Vermeld moet nog dat de heer Feenstra Kuiper op zijn tochten vergezeld werd door zijn
vriend Richard Sochor uit Weenen, wonende te Caïro. Deze woonde de voordracht bij.

10 oktober 1903  De Sultan van Turkije heeft aan de Universiteit te Chicago 
het recht verleend tot het doen van opgravingen te Bismya, bij Babylon.

19 december 1903  Turkije. 
KONSTANTINOPEL, 15 Dec. (Part. Corr.)
Terwijl onze regeering te 's-Hage belangrijke wijzigingen voorstelt in de regeling 
der personeele belasting en daarbij ook de automobielen hoopt te treffen, "die wegens
beroep of bedrijf van den belastingschuldig wordt gebezigd met f15 en die worden 
gebezigd in het bedrijf van verhuurder met f10, en de keizerin-weduwe van het 
Chineesche rijk er zestien bestelt om dienst te doen tusschen haar zomer- en 
winterpaleis, deed de eerste tuf-tuf haar entree in de Perastraat. 't Was een mooie 
auto-car en zij was het eigendom van een naamgenoot van den Griekschen koning, die in
491 vóór Christus den heldendood vond bij de Thermopylae.
Deze Leonidas nu was ook een held: hij overtrad het verbod van met door stoom of 
benzine voortgestuwde voertuigen binnen Konstantinopel te verschijnen en reed door 
hoofdstraat van Bei-oghlu (Pera). Edoch hierbij op zoovele levende hinderpalen, dat 
zelfs voor een chauffeur met het ruimste geweten — en er zijn er die daarin heel wat'
kunnen wegbergen — de taak te zwaar was. De "men in the street", jong en oud, gingen,
hoewel langzaam, toch uit den weg, maar de edele dieren, die hier aan den Gouden 
Hoorn den reinigingsdienst waarnemen en juist bezig waren den laatsten geeuw te 
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leggen aan hun dagslaap, lieten zich aan uwe middel van vervoer niets gelegen liggen.
Nu is niets gemakkelijker dan een enkelen zenuwachtig blaffenden hond te overrijden, 
maar zonder ongevallen over een dozijn kluwen van die trouwe menschenvrienden te 
geraken, is een andere zaak.
Een heldendood hebben wij niet zien sterven; de heer Leonidas keerde naar het theater
terug, waar zijn artisten-gezelschap iederen avond een gepaste hoeveelheid bijval 
vindt en nog langen tijd hoopt te vinden.

De "Assyr", het stoomschip dat de jaarlijksche karavanen voor Mekka, dezen keer van  
Sentari naar Beyroet, de voornaamste havenplaats van Syrië, brengt, is Vrijdag 
vertrokken. Vele van de pelgrims zijn Afghanen; den dag te voren waren zij hier aan-
men en in kleine troepjes zag men ze door de straten wandelen, mooie, stoere kerels 
in grijze mantels gehuld, met pikzwarte, volle baarden en fonkelende oogen onder den 
reusachtigen witten tulband. Zij hebben nog niet de moderne gewoonte aangenomen den 
fez te dragen: zij winden nog, evenals vroeger de Turksche krijgslieden die ten 
strijde togen, hun doodshemd om het hoofd. 
Van Beyroet gaat de reis over den trotschen Libanon naar Damascus, in het heerlijke 
Baratadal; ongeveer drie uren ten zuiden van deze eeuwenoude veste, bij het dorp el-
Muzerib, komen alle vrome bedevaartgangers samen; na eenige dagen van rust slaan zij 
den weg naar Mekka in. 
Zulk een karavaan is het schilderachtigste, het meest phantastisch, wat een Europeaan
voor kan stellen. In het midden een prachtig opgetoomde kameel, op zijn rug een 
groote tent van groene zijde, waarin de vaan van den profeet en een Koran worden mede
gevoerd. Om het dier zwermen Bedoeïnen uit verschillende stammen gesproten: sommigen 
in witte mantels gehuld, met lans en geweer gewapend, op volbloed hengsten gezeten, 
anderen te voet, schamel gekleed in gazellenhuiden, met den mugwar (knots) in de 
hand. Voorname Drusen-hoofden, uit de dalen van den Libanon, rijdende aan het hoofd 
van een uitgelezen schare jongeren, allen kostelijk uitgedost, de wapenen met zilver 
beslagen; woeste herdersknapen, wild rondziende, uit het Kurdenland; krijgslieden, in
groot ornaat, wier wieg stond op de ijzige hoogvlakten van Beloetsjistan, naast 
Tscherkersen uit den Kaucasus, die de harems van de Turksche pacha's van odalisken 
voorzien; negers uit alle deelen van het groote rijk van den Sultan, wier voorvaderen
in slavenketenen zijn weggevoerd uit de hette vlakten van Zanzibar.
Eén doel hebben zij allen voor oogen: het heilige Mekka te betreden, en bij den Kaãba
te bidden tot Allah.
Volgens een Arabische legende is de Kaãba door Adam gebouwd en na zijn verval door 
Abraham en Ismaël hersteld. Een Perzische overlevering noemt den aartsvader Abraham 
als den eigenlijken stichter; de benoodigde steenen kwamen uit zichzelf van den berg 
Arafat aanwandelen. Toen het gebouw gereed was, bleef er één steen over, een zwarte, 
Barktan genaamd, die er zich luid over beklaagde, dat van hem geen gebruik was 
gemaakt, maar Abraham antwoordde, dat hem meer eer zou geschieden en de geloovigen 
die te Mekka kwamen, hem zouden kussen.

Of nu het volgend jaar weder zulk een breede schare geloovigen door de dorre 
Arabische woestijn zal optrekken naar de heilig stad? Vermoedelijk niet, ten minste 
niet zoo velen. Volgens de laatste berichten is de spoorbaan van Damascus naar Mekka 
tot op 280 kilometer na gereed en berijden reeds drie locomotieven, de Abdul Hamid, 
de Abdul Medjid en de Mahmoud, het baanvak dat men in dienst heeft kunnen stellen.
Wel zullen in de eerste tijden vrome Moslims van dit nieuwe middel van vervoer geen 
gebruik maken, innig overtuigd, dat dit gemakkelijk reizen afbreuk doet aan de
waarde van hunnen bedevaartsgang, maar ook zij zullen welhaast met hun tijd meegaan 
en zonder gemoedsbezwaren te Damascus een retourtje nemen naar de stad waar hun 
profeet zijn roeping als Godsgezant ontving.
Het waarschuwend geroep van de conducteur: "Mekka, Mekka!" zal hun wel vreemd in de 
ooren klinken, evenals mij het "Jeruzalem, Jeruzalem", toen ik het station van die 
stad binnenstoomde.
Voor de militairen, behoorende tot de zoogenaamde spoorwegbataljons, die den spoorweg
van Damascus naar Mekka aanleggen, wordt door de autoriteiten hier aan den Bosporus 
bijzonder veel zorg gedragen. Zoo werd onlangs nog een besluit uitgevaardigd, dat in 
geval van ziekte de patiënt naar het centraal hospitaal te Damascus moest worden 
overgebracht en dat de soldaten geregeld hunne soldij moeten ontvangen. Men zal 
hieruit allicht de conclusie trekken, dat de krijgslieden gewoonlijk hunne soldij 
niet geregeld ontvangen, en deze slotsom is volkomen juist; de uitbetalingen laten, 
vooral in het Aziatisch gedeelte van het rijk, zeer veel te wenschen, blijven 
dikwijls maanden lang uit. Schamel gekleed, somtijds zonder schoenen, leiden die 
mannen een kommervol bestaan en toch beschikken zij over een weerstandsvermogen, een 
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volhardingskracht, waarover ieder Europeaan verbaasd staat. De drie gendarmen, die de
wali van Bagdad te mijner beschikking stelde voor mijn reis naar de bouwvallen van 
Babylon en den Toren van Babel, galoppeerden *) van 's nachts vier tot 's morgens 
acht uur naast mijn met vier muildieren bespannen wagen en waren, na een kort 
oponthoud te Mahmudieh, waar zij van paarden verwisselden, in de beste conditie om 
den tocht voort te zetten over een terrein, dat men in Nederland voor totaal 
onbegaanbaar zoude verklaren. Toen wij 's avonds te zes uur bij het gebouw kwamen 
door de drie Duitsche geleerden bewoond, die de uitgravingen van het paleis van 
koning Nebukadnezar, den Baälstempel en de Hangende Tuinen leiden, een soort van 
vesting, in de nabijheid van een door Bedoeïnen bewoond dorp, kreeg ieder een paar 
medschidie, **) zoodat zij zich langen tijd te goed konden doen aan allerlei 
lekkernijen, als daar zijn, een kopje mokka, een nargilèh (pijp) en een schaapskop.
Het weerstandsvermogen, dat de Turksche soldaat bezit en de lage eischen, welke hij 
aan het leven kan stellen, vormen de groote kracht van het leger van den Padischa. 
Over het algemeen wordt er in Europa met eenige minachting over gesproken; maar men 
vergist zich daarin, zooals de Grieken ook deden, toen zij voor eenige jaren, bijna 
geheel onvoorbereid, hun oude meesters op het Balkanschiereiland te lijf gingen.
Het leger van den Sultan bestaat alleen uit Mohammedanen; Christenen en Israëlieten 
zijn tegen betaling van een hoofdgeld vrij; de diensttijd duurt twintig jaren — drie 
jaar is men ingedeeld bij de linietroepen (muvazzaf,) drie bij de reserve (ichtijat).
acht bij de landweer (redif) en zes bij den landstorm (mustahfaz).
De hoofdbureaux der zeven legerkorpsen zijn gevestigd te Konstantinopel (de garde), 
te Adrianopel, te Monastir, te Erzeroem, te Damascus, te Bagdad en te Sanaa (in 
Arabië). De cavalerie en de veldartillerie zijn over het algemeen goed bereden, 
trouwens voor de remonte wordt wel wat gedaan en de uit Syrië aangevoerde paarden, 
van Arabische afkomst, zijn prachtige dieren. 
In deze koude dagen worden de soldaten, die in de bergen van Macedonië liggen, ook 
niet vergeten: onlangs werd last gegeven 26 van hunne blokhuizen te herstellen en 
zond de regeering 2000 borstrokken naar Adrianopel en 3026 naar Saloniki. 
Beter laat, dan in het geheel niet!

*) Als men iemand in het Oosten ziet draven, dan kan men zeker zijn, dat hij van Europeesche 
afkomst is. 
**) Een medschidie is ongeveer f2.20.

25 februari 1904  Brieven uit Konstantinopel.
Konstantinopel, 18 Febr. (Part. Corr.)
In een van de nummers van het "Handelsblad", die ik dezer dagen ontving, komt een 
artikel voor over "Babel en Bijbel", de veelbesproken pennevruchte van prof. Fr. 
Delitsch. Toen ik het, nu ongeveer een jaar geleden, in handen kreeg, liet ik mijn 
trouwen dienstknecht Mohammed Sultan Hadji Kerbelaï een stoel brengen naar den Acbur 
schabu, en ik heb het boekske gelezen in de schaduw van de muren van het paleis van 
Nehukadnezar, een plaats voor een dusdanige lectuur zeker bij uitnemendheid geschikt.
Over den inhoud er van spreek ik hier niet, ik wensch alleen de lezers van uw blad in
het kort iets mede te deelen van wat ik van het oude Babylon en het gedeelte van 
Mesopothamië, het land tusschen de stroomen, waar de bouwvallen liggen, heb gezien; 
misschien boezemt het dezen en genen eenig belang in.

Te Bagdad bestaat eene maatschappij, die iederen morgen om vier uur een aantal 
wagens, hoeveel hangt af van het getal passagiers, laat rijden, deels naar het vooral
door Perzen druk bezocht bedevaartsoord Kerbela, deels via Babylon haar het stadje 
Hille, waar een sterk Turksch garnizoen ligt om de vrijwel onafhankelijke 
Bedouïnenstammen in bedwang te houden.
Die wagens zijn niets anders dan vierkante houten bakken met twee banken, op wielen 
zonder veeren en met een linnen kap overdekt. De bespanning bestaat uit vier 
muildieren, naast elkaar, die ongeveer een half uur achtereen galoppeeren en dan een 
poosje stil mogen staan om adem te scheppen. Iets wat men een weg zoude kunnen 
noemen, bestaat tusschen Bagdad en Babylon niet; men rijdt bijna, voortdurend over 
een onafzienbare leemachtige vlakte, doodsch en eenzaam. Slechts hier en daar ziet 
men een armoedig, vervallen dorp, eenige hutten, toonbeelden van diepe ellende, 
opgebouwd rondom de hooge bemuurde carevansera, het toevluchtsoord van al de bewoners
als de woeste Ben Lami, Schamenar of Aneze Bedouïnen een roof- en plundertocht 
ondernemen in het land tusschen Tigris en Euphraat.

Te vier uur in den morgen dan verlieten wij Bagdad; het was donker en koud en er 
heerschte vóór ons vertrek eene onbeschrijfelijke verwarring. Een gemakkelijke taak 
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is het niet bij nacht; in eene nauwe straat zonder verlichting, vier-en-zestig muil-
dieren voor zestien wagens te spannen. Maar de vloekende en tierende koetsiers kwamen
ten leste alle bezwaren te boven en de stoet zette zich in beweging. Te acht uur in 
den morgen, de zon was juist opgegaan en verwarmde met haar eerste stralen onze 
verstijfde ledematen, bereikten wij Khan Mahmerdieh, waar wij van muildieren moesten 
verwisselen. Ik besloot hier de drie Turksche gendarmen, die mij moesten bewaken, 
terug te zenden; het was nu helder dag geworden, overvallen van Bedouïnen kwamen in 
de laatste tijden niet voor en ik had vuurwapenen genoeg om mij in geval van nood te 
kunnen verdedigen. De gendarmen waren met dit mijn besluit bijzonder ingenomen; een 
rit van twaalf uren behoefden zij niet te maken; zij kregen hun volle loon, één 
medisidieli (f2) en hadden tot den volgenden avond vrijaf. Als ik echter op dat 
oogenblik de kaart van het land beter had gekend, had ik zeker de onvoorzichtigheid 
niet begaan den gendarmen verlof te geven naar Bagdad terug te gaan.
Te Khan Mahawil aangekomen, waar wij weder nieuwe muildieren kregen, nam een Bedouïn 
plaats in mijn wagen en verklaarde daarmede naar Babylon te zullen rijden. Had ik 
toen nog de soldaten bij mij gehad, dan konden deze den brutalen gast verwijderen, 
thans moesten mijn photograaf en ik dezen met een geweer gewapenden indringer zelf 
uit den wagen werpen. Onze twee bedienden en de koetsier zagen dezen strijd tusschen 
de beide Franken en den Aneze-Bedouin met warme en onverdeelde belangstelling aan en 
prezen later onzen moed en bedrevenheid in den kamp, kaar geen van drieën had een 
hand uitgestoken. De blik vol haat, die de nomaden-zoon op ons wierp, toen h j op den
grond lag, deed mij diep beseffen dat, als zijn geweer geladen was geweest, ik nooit 
den Babil had aanschouwd, die zich eén paar uur later aan den horizont vertoonde.

Te ongeveer vijf uur hield onverwacht onze wagen stil en een kawas, op een prachtigen
Arabischen hengst gezeten, stond naast mijn voertuig; hij maakte een salam, die ik 
beantwoordde en vroeg of het doel van mijn reis was een bezoek aan zijn heer en 
meester dr. Koldewey. Toen ik deze vraag bevestigend had beantwoord, zeide hij als 
gids te zullen dienen, want de weg, dien wij nog hadden af te leggen, was voor iemand
die hem niet kende, zeer gevaarlijk; geheele gedeelten waren ondergraven, zonder dat 
dit te zien was en men liep groot gevaar met wagen en muildieren in een diepen kuil 
te verzinken.
Een half uur later bereikten wij een fraai goed onderhouden palmenwoud, onmiddellijk 
aan den oever van de Euphraat gelegen; tusschen de dicht bijeen staande slanke 
stammen lag een menigte hutten, het dorpje Kuwairesch, midden in het bosch stond een 
complex van Europeesche gebouwen, wit gepleisterd, allen te zamen door een hoogen 
muur omgeven. De poort werd geopend, hartelijk heetten de Duitschers ons welkom, zoo 
lang mogelijk moest ons verblijf bij hen duren.
In den heerlijken avondstond zaten wij gezellig bijeen op het plat is dak van het 
hoofdgebouw en lieten onze blikken dwalen over de paleizen van Nebopolassas en 
Nebukadnezar en den tempel van god Marduk; de nachtvorstinne goot haar zilveren 
stralen uit over deze eeuwenoude ruïnen en nomaden-kinderen zongen onder de 
dadelpalmen liederen ter eere van de wassende maan.

Den volgenden morgen verzocht de chef van de Duitsche expeditie ons niet alleen uit 
te gaan. maar te wachten tot hij tijd had ons te begeleiden; deze voorzorgmaatregel 
was noodig om den Bedouïnen te toonen, dat wij zijne gastvrienden waren. Ofschoon 
tamelijk gehoorzaam en gewillig, zijn deze Arabieren nog bij lange na niet te 
vertrouwen en de leden der expeditie zijn dan ook altijd met een revolver gewapend, 
als zij in de ruïnen den arbeid leiden. In de eerste tijden van hun verblijf aan den 
oever van de Euphraat hebben deze ondernemende mannen aan zeer groote gevaren 
blootgestaan. Wonende in tenten, die gemakkelijk die naderen en uiterst moeilijk te 
verdedigen waren schoten zij, zoolang het nachtelijk donker heerschte, met hunne 
repeteergeweren in alle richtingen over de kale, woeste vlakte, te midden waarvan 
hunne linnen woningen waren omgeslagen. Deze maatregel trof doel; na een paar maal 
een overval beproefd te hebben, zagen de Bedouïnen geen kans in hunne rooverijen te 
zullen slagen en hielpen toen, tegen een matig loon, ijverig mede de vesting-achtige 
woning te bouwen, waarin wij een zoo gastvrij onthaal vonden. Thans arbeiden zij in 
de ruïnen, tweehonderd in getal, zijn over het algemeen vlijtig en gehoorzaam, maar 
volstrekt te vertrouwen zijn zij niet, wat echter meer een gevolg is van hun 
roofzuchtigen aard, dan van haat tegen de ongeloovige Franken. Met den Islam, nemen 
zij het niet erg op; geheel uit eigen beweging en zonder de minste pressie verrichten
zij hunne wekelijksche gebeden in hunne vervallen moskee niet meer op Vrijdag, maar 
op Zondag, sedert zij hadden gemerkt dat hunne chefs op dien dag rust hielden. Zoo 
zagen wij de stoere mannen, op het fraaist uitgedost, met het  vlijmscherpe mes en de
mugwar (1) in den kleurigen gordel op den eersten dag der week met eene Oostersche 
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kalmte ronddolen door de zalen, waar eens Nebukadnezar rijn verblijf hield.

Het eerste wat de expeditieleden ondernamen, toen hunne woning gereed was, bestond in
het doen van boringen om vast te kunnen stellen op welke wijze hun arbeid de meeste 
vruchten kon dragen. Er zijn in de enorme kale vlakte, waarin eens Babylon lag, drie 
kleine bergen, welke door de Bedouinen werden aangeduid als Babil, die het 
noordelijkst, el Kasr, die in het midden, en Amram, die het zuidelijkst is gelegen, 
terwijl ten westen van dezen zich nog eenige heuvelen verheffen, naar hunne kleur 
Hordera, de roode, genaamd.
Met het boren in el Kasr, het kasteel, werd een aanvang gemaakt en al spoedig kon 
worden vastgesteld, dat onder dien berg de ruïnen lagen van een enorm groot paleis. 
Op een diepte van vijf en twintig meter stuitte men in den Amram (2) op de 
overblijfselen van een tempel en ten slotte vond men in den Babil de resten van een 
lustoord; de Hordera zijn nog niet voldoende onderzocht om te kunnen constateeren, 
wat daar verborgen ligt. 
Bij de uitgravingen in el Kasr wist men al binnen betrekkelijk korten tijd met 
zekerheid het paleis van Nebopolasar (het zoogenaamde oude) en dat van Nebukadnezar 
(het nieuwe) gevonden te hebben. Ten einde later geen hinder te hebben van de 
reusachtige massa leem, verweerde steenen, die verwijderd moest worden, liet Koldewey
uit Duitschland een kleinen spoorweg komen en met dezen vervoert men den uitgegraven 
grond tot op een voldoenden afstand.
Toen de voonaamste deelen van de twee paleizen waren blootgelegd, werd de arbeid 
voortgezet in de richting van Amram, waarin de Esaglia, het verheven huis, de 
Baälstempel ligt. Al spoedig vond men een weg, die eene rechtstreeksche verbinding 
bleek te vormen tusschen het paleis van Nebukadnezar en de woning van god Marduk; de 
Acbur-Schabu, de Processiestraat was het. Deze straat heeft trottoirs aan beide 
zijden, het midden diende tot rijweg, met asphalt is zij gedekt, wat thans nog, na 
die duizenden van jaren in een zeer goeden staat verkeert. Onder dien vloer van 
asphalt liggen groote gehouwen steenen, die bijna allen in het keilschrift de woorden
dragen: Nebukadnezar, koning van Babylon, zoon van Nabopolassar, koning van Babylon, 
ben ik. De Baêlstraat heb ik voor de processie van God Marduk, den Grooten Heer met 
platen van bergsteen prachtig geplaveid. O, Heer Marduk, schenk eeuwig leven!" 
Met het verder blootleggen van deze weg, waarlangs eens het gouden beeld van Baäl 
werd gedragen naar het vorstelijk paleis, was men bezig tijdens mijn verblijf te 
Babylon, om daarna de opgraving van den tempel ter hand te nemen, waarvan toen reeds 
de voorhof en groote zaal te zien waren. 
Zeer goed zijn op de muren van de huizen, die aan den Acbur Schabu staan, bewaard 
gebleven de beelden en relief van den heiligen stier en den sir russu, den heiligen 
draak, Marduk's trouwe gezellen: vooral eerstgenoemden zijn zeer fraai en bijna in 
het geheel niet beschadigd.
Dit kan, helaas, niet gezegd worden van het reusachtige beeld, uit graniet gehouwen, 
dat men ten noorden van het nieuwe paleis vond; het is een leeuw, staande boven een 
op zijn rug liggenden naakten man: vooral de kop van den leeuw heeft zeer geleden. Er
heeft voor eenigen tijd groot gevaar bestaan, dat het reusachtige gevaarte omver 
zoude vallen en dan waarschijnlijk braken, een gevolg van de zorgelooze wijze, waarop
in vroegere jaren de fundamenten zijn ondergraven om de steenen te bemachtigen 
waaruit deze zijn opgebouwd. Gelukkig heeft men de dreigende ramp tijdig ontdekt en 
trachten te voorkomen.
Dit weghalen van steenen —- de geheele stad Hille is gebouwd met materieel uit de 
ruïnen van Babylon, wat een onnoemlijk aantal jaren heeft geduurd en ook na nog 
plaats zoude hebben, als het verbod, dit te doen, niet streng gehandhaafd werd —- 
heeft groote schade aangericht. Overal vindt men er de sporen van, ook in den kleinen
tempel ten oosten van het nieuwe paleis gelegen en onmiddellijk daaraan grenzende, 
die den naam E-mach droeg en aan de nakomelingen schenkende godin Nin-mach was 
gewijd. 
Is eenmaal ook de geheele Baälstempel toegankelijk gemaakt, dan komt het paleis aan 
de beurt, dat onder den Babil ligt, het kostelijk gebouw, terrasgewijze aangelegd, 
met trotsch geboomte omgeven, dat Nebukadnezar in de dagen zijner volste glorie liet 
stichten voor zijne gemalin, die heimwee had naar de heerlijke wouden van haar 
boschrijk vaderland, Medië.
Ook hier zullen de leden der expeditie vermoedelijk wel eene antiquiteiten van groote
waarde vinden, evenmin als in de andere ruïnen tot dusverre. Sedert onheuglijke jaren
hebben de bewoners van Mesopotamië in deze bouwvallen naar voorwerpen gezocht, van 
welken aard en soort ook, waarvoor in het Avondland zulke groote sommen werden 
besteed. Overdreven is het niet als ik zeg dat Babylon door hen onderst boven is 
gekeerd, vóór het in de diepten verdween.
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"En als nu eens uw taak is volbracht, als Bab-ilu, de poort Gods, weer is verrezen, 
wat moet er dan geschieden?"
"Dat is een vraag", zeide mijn gastheer, waarop tot nu toe geen antwoord te geven is.
Verlaten wij deze oorden, als ons werk is afgedaan en blijft er geen voldoend aantal 
bewakers hier achter, dan is in evenveel weken Babylon weder geheel verdwenen, als 
wij jaren noodig hebben gehad de roemrijke stad opnieuw te voorschijn te brengen. 
Maar dan is zij voor altijd weggevaagd, want de Bedouinen zullen hier geen steen 
laten; wat zij vroeger zelf moesten opdelven, ligt dan voor het grijpen. Wij, 
Duitschers, kunnen deze bouwvallen niet tot in lengte van dagen blijven bewaken en de
Turken zien er niets in dan kostbaar materieel, waaraan in het land tusschen de 
stroomen zulk een groote behoefte bestaat. Wat de Deutsche Oriënt Gesellschaft, die 
de groote kosten van deze uitgravingen draagt, zal doen, als wij voor de afreis 
gereed zijn, is tot dusverre niet bekend. Worden op dat tijdstip geene krachtige 
maatregelen genomen, dan komen de profetiën van Jesaja betreffende het eens van goud 
blinkende honderdpoortig Babel, het heiligdom van god Marduk en zijn draak, voor de 
tweede en tevens voor de laatste maal in vervulling".

(1) Knots, bestaande uit een stuk bamboe met knop van asphalt: 
(2) Deze naam is ontleend, aan het graf van den heiligen Amram ibn Ali, die op den berg 
begraven ligt.

10 juli 1905  In het Oosten. 
De Duitsche Orientgesellschaft heeft weer een verslag gepubliceerd van opgravingen, 
die zij onder leiding van dr. Koldewey laat doen in Mesopotamië. Te Babylon is de 
heuvelgroep ten oosten van den Kasr verder onderzocht. Daar was verleden jaar een 
schouwburg uit den Griekschen tijd ontdekt, die nu geheel ontgraven is. Oostelijk van
dezen heuvel loopt van noord naar zuid de binnenste stadsmuur. Volgens de documenten 
over de bouwwerken van Sardanapalus die men in grooten getale heeft gevonden, lag 
daar de muur Nimitti-Bel. Op de Kasr werden de oostelijke binnenplaatsen van dit 
paleis met de daaraan grenzende woonruimten en poortgebouwen blootgelegd. 
Nu wordt met het westelijk deel begonnen. Daar heeft, vermoedt men, het paleis van 
Nabopolassar gestaan dat Nebukadnezar vernieuwde. 
Te Assoer ia het nog in hoofdzaak het noordelijk terras dat onderzocht is en wordt. 
Daar zijn de groote tempeltoren geheel vrij gemaakt en de gebouwen die aan de zuid- 
en oostzijde zich daarbij aansluiten. 
Uit den Parthischen tijd zijn de fondamenten van een tempel, zuilen met reliëfs, en 
in den ouden Aschoertempel geëmailleerde tegels en leemen tafeltjes, die wellicht tot
het archief van den tempel behoord hebben, gevonden. 

16 juni 1906  [...] Een groot aantal der beelden, die in Bismya en Telloh 
gevonden zijn, vertoonen dezen vroegsten vorm van een onmiskenbare kleederdracht. Het
beste voorbeeld is het marmeren standbeeld van den Babylonischen koning David, die 
omstreeks 4500 v. Chr. regeerde te Adab, op welks puinhoopen Bismya ligt. De koning 
draagt een rok die uit zes aan elkander genaaide stukken bestaat, [...]

2 oktober 1906  Israël in het Licht der jongste Onderzoekingen.
Met eene rede over bovenstaand onderwerp aanvaardde hedenmiddag dr. H. J. Elhorst, in
de plaats van prof. dr. J. C. Matthes benoemd tot hoogleeraar in de Hebreeuwsche 
taal- en letterkunde, aan de Amsterdamsche Universiteit, in de aula zijn ambt.
Spr. wijst er op, dat in 1886, toen hij de universiteit verliet, het Oude Testament 
vrij wel de eenige bron was waaruit wij onze kennis van Israël putten; maar het is 
bewezen, dat zulks was eene troebele bron.
De kritische school, die aan Graf, aan Reuss, aan Kuenen en aan Wellhausen hare 
glorie dankte, heeft het aan het licht gebracht. Zij heeft de boeken, waaruit het 
Oude Testament is samengesteld, aan een gestreng onderzoek onderworpen en de 
resultaten, door haar verkregen, waren dikwijls zóó schitterend, dat iedereen er zich
voor buigen moest. Verrassend en levensvol was het beeld van Israëls ontwikkeling, 
dat zich allengs uit den voorzichtigen arbeid der critici losmaakte. Men zag in, dat 
ook in Israël de schatten des levens verworven waren onder bange worsteling, onder 
tranen en in gebed. 
Daarna is men in Egypte bronnen-studie voor Israëls geschiedenis gaan zoeken, doch te
vergeefs; toen heeft men den blik gewend naar het Oosten, waar sedert 1843 in het 
twee-stroomenland de gedane opgravingen de menschheid in verbazing brachten. 
Spr. wijst op de ontdekkingen, door Sir Henry Rawlinson in 1862 in Assyrië gedaan en 
dat de Assyrische oorkonden ook spraken over Israël. In de gedenkschriften der 
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Assyrische koningen werd, gelijk te verwachten was, ook gewag gemaakt van hunne 
tochten naar Syrië en naar Palestina en van de aanrakingen, die zij gehad hadden met 
de koningen van Efraïm en van Juda. Al waren die aanteekeningen kort — de kleine 
rijkjes waren van weinig beteekenis voor den Assyrischen kolos — zij hadden toch 
eenige waarde. Zij vulden de berichten van het Oude Testament hier en daar aan, zij 
gaven soms eene rectificatie, zij wierpen wel eens licht over eene Oud-Testamentische
plaats. Maar dit was ook vrijwel het voornaamste, dat de Assyrische documenten 
aanvankelijk voor de historie van Israël opleverden. Evenzeer als de Egyptische 
vielen zij tegen en de belangstelling der Oud-Testamentische geleerden in de Spijker-
inscripties nam zichtbaar af.
Maar eensklaps — 't was in 1887 — vlamde de belangstelling weer op ten gevolge van de
schitterende ontdekking te Ten-ell-Amarna in Egypte, waar het archief van den 
Egyptischen koning Amenophis IV werd opgegraven, dat plotseling een helder licht 
wierp over het Kanaan van omstreeks 1400 v. C. Het land behoorde destijds aan Egypte 
en het opgegraven archief bevatte de correspondentie der Pharao's met hunne vazallen,
ten deele kleine vorstjes, ten deele gouverneurs. De bekende steden Akko, Arwad, 
Askalon, Byblos, Gezer, Megiddo, Sidon, Tyrus bleken reeds te bestaan en 
herhaaldelijk is al sprake van Jeruzalem, waarover een zekere Abdikiba gouverneur is.
En ziet: deze Abdikiba vermeldt in zijne brieven legerbenden, die hem veel last 
bezorgen, weshalve hij den Pharao om troepen vraagt. Die horden heeten: Chabiri. 
Over die Chabiri is veel te doen geweest. Dat waren — zoo meende men — de Hebreërs. 
En al miste men dan nog den uittocht der Israëlieten uit Egypte, men had dan toch hun
intocht in Kanaan.
Spr. stelt dan in het licht, hoe over die Kanaänietische kultuur de Tell-el-Amarna-
vondst een merkwaardig licht verspreidde, want het bleek, dat omstreeks 1400 v. C. de
wijsheid van Egypte over Palestina straalde. Maar nog sterker bleek de invloed van 
het Oosten. Immers de brieven der Kanaänietische vazallen aan hunnen Egyptischen 
opperheer waren geschreven in het Babylonisch, op Babylonische kleitabletten en in 
Spijkerschrift. Kon duidelijker worden aangetoond, dat het Kanaän van 1400 v. C. in 
sterke mate beheerscht werd door de beschaving van Babel? En daarmede opende zich een
nieuw verschiet voor de beoefenaars van Israëls historie, die, om meer op de hoogte 
te komen van de invloeden, welke op Israël gewerkt hadden, veel meer licht gingen 
vragen van Egypte en van Babel, en gingen naar de monumenten van Babel en van Egypte,
naar de puinen van Palestina, naar de levende bevolking van Arabië en van Syrië. De 
dagen, waarin de Oud-Testamentische wetenschap bijna uitsluitend licht verwachtte van
de kritische school, waren voorbij; thans leven wij in de dagen der comparatieve of 
vergelijkende methode. 
En al treilen wij, zeide spr., onder de aanhangers der vergelijkende wetenschap wel 
eens iemand aan, die ons doet denken aan dat oude geslacht van comparativi, dat 
berucht was om zijn wilde phantasieën en om zijn dolle sprongen en soms tot gewaagde 
conclusies kwam — spr. wijst o.a. op de beweringen van den Assyrioloog Winckler — 
toch is er voortreffelijk werk verricht; want door de bestudeering der lagere rassen 
is over allerlei voorschriften van ritueelej aard een verrassend licht opgegaan, 
gelijk spr met enkele voorbeelden aantoonde.
Tevens heeft de comparatieve wetenschap ons een levendig beeld gegeven van het 
geestelijke verkeer onder de volken en is voldingend bewezen, dat ook Israël 
geenszins alleen stoffelijk goed uit vreemde landen betrok.
Vele verhalen binken internationaal geweest te zijn. Spr. toont dit uitvoerig aan, 
daarbij vooral stilstaande bij het Zondvloedverhaal, omdat dit verhaal duidelijk doet
zien, welk eene radicale omstempeling die van elders aangevoerde stof in Israël kon 
ondergaan. Uit de groteske Babylonische sage, zegt hij, is in Israël een verhaal 
ontstaan van indrukwekkende soberheid en tegen de ruwe teekening der Babylonische 
goden komt de religieuze zin van Israël in blanke schoonheid uit. En zoo is het 
steeds: hoe meer wij Israël vergelijken met de volken, die het omringden, des te meer
worden wij geboeid door de verhevenheid van Israëls godsdienst.
De groote beteekenis der comparatieve wetenschap is geweest, dat zij leidde tot 
scherpere karakteriseering. Aan den waan, dat Israël het eerst tot monotheïsme 
gekomen is, heeft het vergelijkend onderzoek een einde gemaakt en door eenige 
voorbeelden meent hij te mogen zeggen, dat zij, die verband zoeken tusschen het 
Israëlietische monotheïsme en een min of meer geprononceerd monotheïsme, dat zich 
elders deed gelden, op een dwaalweg zijn. Het karakteristieke van den godsdienst van 
Israëls profeten is geenszins, dat hij monotheïstisch is — dit wordt hij trouwens 
eerst allengs — maar; dat hij ethisch is.
Toch zou men zich vergissen als men meende, dat op Israëls godsdienstige 
voorstellingen geen invloed van buiten geoefend was. Vooral het latere Jodendom 
vloeit over van gedachten en van beelden, die van vreemde herkomst zgn. Dat wij dat 
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weten, danken wij slechts voor eea deel aan de eigenlijke comparatieve wetenschap; 
wij danken het voornamelijk aan dat kritische onderzoek, dat boven alles hoog 
gehouden moet worden. Spr. wijst te dien aanzien nog op de mededeelingen van 
Gressmann.
Spr. meent op grond van een en ander te kunnen zeggen dat het wetenschappelijk 
onderzoek, de klassieke heerlijkheid van Israëls groote mannen steeds schitterender 
doet uitkomen. Groot is dan ook zijn blijdschap, dat hij zich voortaan geheel aan dat
wetenschappelijk onderzoek zal mogen geven en dat hij er anderen toe zal mogen 
opwekken.
Daarvoor betuigt spr. dank aan hen, die hem tot deze plaats riepen. Hij beveelt zich 
dan aan in de welwillendheid zijner collega's, en zijn voorganger en leermeester, 
Prof. Matthes, toesprekende hoopt hij diens arbeid ten voorbeeld te stellen.

27 november 1906  Vóór 50 Eeuwen.
Professor Friedrich Delitzsch, uit Berlijn, de wereldberoemde Assyrioloog, die vooral
bekend geworden is door zijn voordrachten over: "Babel en Bijbel", hield 
Zaterdagavond in de kleine zaal van het Concertgebouw eene voordracht over de 
belangrijkste gevolgen van de Babylonisch-Assyrische opgravingen voor geschiedenis en
godsdienst. 
De bijeenkomst ging uit van de vereeniging "Erasmus" alhier en was zeer druk bezocht.
De spreker, die door den Heer P. H. Hugenholtz, voorganger van de Vrije Gemeente, aan
de vergadering werd voorgesteld, hield een boeiende voordracht omtrent hetgeen de 
opgravingen in die oude, door hem bereisde landen hebben geleerd, omtrent de 
geschiedenis en de beschaving eeuwen en eeuwen vóór het begin onzer jaartelling.
Geleerden van allerlei landaard hebben daar hun onderzoekingen verricht en een licht 
doen opgaan over die lang vergeten tijden, dat de wereld met verbazing heeft vervuld.
Met behulp van een lange reeks voortreffelijk geslaagde lichtbeelden was het den 
spreker mogelijk zijn hoorders een duidelijk beeld te geven van de belangrijkheid 
dier ontdekkingen.
Niet alleen dat de opgravingen bouwvallen aan het licht brachten van steden en 
tempels, die reeds een duidelijk beeld geven eener hoog staande beschaving, van 
versterkte plaatsen, en waterleidingen, die ons veel belangrijks leeren omtrent 
vestingbouw en waterbouwkunde dier tijden, maar de goed bewaard gebleven geschriften,
steenen tafelen met opschriften in Babylonisch spijkerschrift, leeren den onderzoeker
de verrassende bijzonderheden omtrent de geschiedenis der priesterkoningen van die 
oude landen. 
Steeds verder en verder gaat die geschiedenis terug en evenals de uitvindingen van 
den telescoop altijd weer nieuwe werelden deed ontdekken in de onmetelijke 
wereldruimte, doet de studie der oude Babylonische geschriften telkens weer nieuwe 
geslachten opleven. De geschiedenis dier vorsten, die geleefd hebben eeuwen en eeuwen
vóór den Zondvloed, waarvan de Bijbel spreekt, eeuwen vóór den tijd, waarop, volgens 
den Joodschen godsdienst, de wereld geschapen werd, is thans bekend, bijna zoo 
uitvoerig als die van de Romeinsche keizers.
De gevonden schrifturen leeren ons van een stad Lagas, 3760 jaren vóór Christus, van 
een tijd toen de Perzische Golf veel dieper landwaarts in drong dan thans, van 
handelscontracten, die bijzonderheden doen kennen; omtrent den handel dier tijden, 
van een sociale wetgeving, duizend jaren ouder dan de Thora van Mozes. Voor een leek 
zijn nóg verrassender de beeldhouwwerken, reliëfs van hooge kunstwaarde en een 
buitengewone realiteit, zooals de wereldberoemde, door afbeeldingen overbekende 
stervende leeuwin van Ninivé. Hoe hoog het handwerk reeds stond eeuwen vóór onze 
jaartelling, leeren de kunstig bewerkte, zilveren vazen, welke de opgravingen aan den
dag hebben gebracht, de gebeeldhouwde portretten der koningen, de reliëfs, 
vermeldende hun heldendaden, de kunstig gedreven koperwerken en in de bouwvallen der 
Assyrische paleizen vindt men voorbeelden van een email-techniek (email-reliefs in 
vier kleuren) van een volmaaktheid, als onze moderne techniek niet weer heeft kunnen 
bereiken.
De invloed der Babylonische wetenschap doet zich heden ten dage nog gevoelen. 
Uit die oude tijden dagteekenen de indeeling van den cirkel in 360 graden, de teekens
van den Dierenriem, het zestallig stelsel, de verdeeling van de uren in minuten, de 
minuten in seconden. Spr. behandelde ook den invloed der Babyloniërs op andere 
godsdiensten. Hun geloof aan duivelen en draken, die de Joodsche godsdienst niet 
kende, het geloof aan hekserij. Het scheppingsverhaal, dat op een Babylonische 
steenen tafel werd ontcijferd, komt overeen met dat uit het boek Genesis.
Aan het einde van zijn belangwekkende reder deed spr. uitkomen, dat hetgeen de oude 
geschiedenis ons nieuws heeft geleerd, onzen godsdienst evenwel niet aantast. Deze 
kan door de gedane ontdekkingen slechts gelouterd worden van heidensche 
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voorstellingen, waarvan de oorsprong ons nu bekend geworden is, verhevener worden, 
toenemen in kracht en zuiverheid, omdat die ontdekkingen ons blijven spreken van 
eenen God, die de wereld schiep en haar regeert en ons met dankbaarheid doen 
erkennen, dat hetgeen de oudste geschiedenis der menschheid ons leert, niet in strijd
is met ons geloof. Die rede van den spreker werd door de talrijke aanwezigen met 
aandacht gevolgd en oogstte aan het einde hartelijke toejuiching.

7 december 1906  Een school voor 7000 jaar.
Zeven duizend jaar geleden waren de Assyriërs een machtig en ontwikkeld volk. Er 
waren in de maatschappij van toen, evenals bij ons, geleerden, kunstenaars, 
bouwmeesters, [mu]sici, wiskunstenaars en letterkundigen — zelfs naar men wil 
journalisten! 
Om deze mannen op te voeden tet de verdachte bekwaamheden had men zooals voor de hand
ligt leermeesters en scholen noodig. Bit was niet meer dan een logische 
veronderstelling; doch pas in den jongsten tijd is men er in geslaagd een bewijs bij 
te brengen, hetwelk het bestaan van een bepaald schoolwezen 7000 jaar geleden 
aantoont. 
Door de geleerde vorschers dr. Haynes en prof. Hilprecht waren sedert geruimen tijd 
opgravingen geleid in de oude Babylonische streken rond Nippoer, met name bij den 
ouden Tempelberg; een tiental jaren geleden had men hier ter plaatse vele 
overblijfselen van Babylonische beschaving gevonden — doch ditmaal was het meer aan 
toeval toe te schrijven, dat op een reeds afgezocht terrein de muren van een groot 
gebouw werden bloot gelegd. Het was een schoolgebouw! Het eerst stiet men op de 
directeurskamer of op de bibliotheek, waar nog overblijfselen voorbanden waren van 
kleitafeltjes met aanteekeningen voor beginnelingen over dichtkunst, schrijf-, 
teeken- en rekenoefeningen. In andere vertrekken vond men daarna groote borden, welke
te vergelijken waren met de borden uit de tegenwoordige scholen; en zelfs stonden er 
hier en daar nog de reken- en schrijf voorbeelden opgeschreven, waarschijnlijk om 
door de leerlingen nageschreven te worden. Men zal zeker niet verbaasd zijn te 
hooren, dat de jeugd van toen, evenals de jeugd van tegenwoordig, de beginselen van 
het "b-a, ba" leerde! Op verschillende kleitafeltjes toch wist prof. Hilprecht te 
ontcijferen een Nippoersch taalstelsel, dat ongeveer hierop neerkomt:
"Ba a. ba-noe, bo moe, ba-ni, ba ni ni, bani ia, ba ni-moe". 
Ook een soort van tafel van vermenigvuldiging werd door de geleerde vorschers 
ontdekt. 
Afgaande op de gevonden gegevens in deze oer school, schijnt men te mogen 
vaststellen, dat de Babylonische jeugd haar onderricht ontving in verschillende 
opklimmende klassen. In de laagste leerde men braaf het a-b c uit die dagen, benevens
de beginselen van de kennis der natuur; in de hoogere klasse werden geleerd 
meetkunde, dichtkunst, bouwkunst en letterkunde.

16 december 1906  DE OUDSTE VOLKSPLANTING VAN BABYLONIË.
In het verslag omtrent de Amerikaansche opgravingen te Nippur, dat onlangs te 
Philadelphia verscheen, geeft de architect Clarence S. Fisher eene beschrijving van 
Babylonië als natuurkundig geheel, welke voor de oudheidkunde van groot belang is.
Fisher is van oordeel, dat de uit krijt, kalk en zand bestaande bodem een 
uitgezochten grond vormt voor den landbouw. Babylonië moet het vaderland zijn van de 
tarwe, alsook van den dadelpalm, dus van de beide voortbrengselen, welke het meest 
bijdroegen tot beschaving van de menschheid. 
Al sinds lang heeft men bevonden, dat Babylonië het land is, waarin de vroegste 
herinneringen aan in beschaafden toestand levende menschen zijn overgebleven. Daarbij
voegt Fisher nu eene nieuwe onderstelling. Hij betoogt namelijk, dat de meeste, zoo 
niet alle, Babylonische steden, welke wij gewoon waren als midden in het land gelegen
steden te beschouwen, oorspronkelijk havens waren. De aanhoudende, ook thans nog 
voortdurende aanslibbing door de rivieren Euphraat en Tigris hebben zoodanige 
veranderingen teweeggebracht, dat Sjipoerla of Telloh, Nippur of Fara vroeger, in den
eersten tijd van Babylon, even goed aan de Perzische Golf lagen, als Eridu en Oer 
Kasdim. 
Zoo zou bevestigd worden wat Berosus, de priester van den Marduktempel te Babylon 
(omstreeks 275 v. Chr.), meedeelde: dat de vroegste inwoners van het land der twee 
rivieren veel voor hunne beschaving dankten aan vreemdelingen, die met hunne schepen 
de Perzische Golf binnenvoeren. 
Fisher toont voorts aan, dat die beschaving van de kusten der Perzische Golf naar het
Noorden is gegaan; dat de oudste steden het dichtst bij de zee lagen; dat de 
beschaving zich verder verspreidde door het bouwen van steden en het graven van 
kanalen, welke verbindingswegen vormden met de rivieren, de slagaderen van het 
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gemeenschapsleven  Maar er is geen enkel punt, waaraan men de oplossing zou kunnen 
vastknoopen van de vraag, van waar die zeevaarders met hunne kennis van stedenbouw en
kanalenaanleg zijn gekomen. Als eens het nog onbesliste Soemerische vraagstuk nader 
tot zijne oplossing is gebracht, zal de vraag, wie die beschaving brengende 
zeevaarders waren, misschien ook ongelost kunnen worden. Brünnow heeft echter 
verlangd, dat de vraag omtrent den aard der Soemerische taal — Semitisch of niet-
Semitisch, of slechts Babylonische kryptographie — geheel en al zal worden 
afgescheiden van die omtrent den oorsprong der beschaving aan den Euphraat. 
Maar de stoot tot elke nieuwe beschaving of tot ontwikkeling van eene bestaande is 
altijd gekomen door vermenging van volken van verschillende afkomst, en zoo is het 
wel mogelijk, dat zeevaarders uit het misschien Toeranisch-Mongoolsche Oosten als 
beschaving brengers door de Perzische Golf zijn gekomen, of dat het Oostelijke rijk 
Elam, welks taal door Winckler, Hüsing, Borck e. a. tot den Kaukasischen taalstam 
wordt gerekend, den stoot heeft gegeven tot de ontwikkeling van de Babylonische 
beschaving. 
Voorts komen er steeds nieuwe feiten aan het licht, welke voor de afhankelijkheid der
Egyptische beschaving van de Babylonische pleiten. Volgens Loret is de ram van den 
Egyptischen god Ammon het Aziatische schaap, en nu wordt ook Hommel's meening, dat de
Egyptische beschaving uit de Babylonische is ontstaan — eene rechtstreeksche 
afstamming der Egyptenaren van de Babyloniërs behoeft men volstrekt niet aan te nemen
— door eene opmerking van Maspero bevestigd. Genoemde schrijver zegt in eene 
bespreking van Vissing Borchardt's werk over "het Ra-heiligdom van koning Ne-
wossero": 
"Wanneer men de tempels als geheel beschouwt, zal men moeten erkennen, dat ik niet 
zonder grond herinnerde aan de Babylonische Ziggoerat. Niet dat de gebouwen naar 
eenzelfde plan ontworpen zijn of geheel overeenkomen, doch naar het uiterlijke 
gelijken zij op elkaar en de silhouet eener Egyptische stad in het Memphitische 
tijdperk, door de tempelgebouwen van Ka beheerscht, zal niet zeer verschillend zijn 
geweest van de silhouet van Oer-Kasdim of eene andere Babylonische stad uit dien 
tijd. Want wij weten uit de opschriften, dat de Koningen der Memphitische dynastie in
hunne lievelingsresidentie tempels van Ra, den levenden Zonnegod, bouwden, welke 
dezelfde rol speelden als de Ziggoerat in de koningssteden van Babylon."

7 januari 1907  De Napoleons-Wilg. 
In een artikel over wilgen, voorkomende in het weekblad "Onze Tuinen" wordt het 
volgende verteld van enkele der merkwaardigste wilgensoorten. 
Er zijn onder de talrijkste soorten van wilgen (het geslacht omvat wel 160 soorten) 
enkelen, die door haar eleganten bouw of groeiwijze of op andere manier voor onze 
tuinen van belang zijn. Vooral die vormen waarvan de takken en speciaal de jonge 
twijgen een eigenaardige kleur vertoonen (rood- of geelachtig) of waarvan de takken 
erg naar beneden hangen. In verbinding met andere heesters of boomen, vooral ook aan 
waterkanten, kunnen zulke vormen een mooi effect maken, maar ook in kleinere tuinen 
waar nu juist niet zoo'n overvloed van boomen en heesters is kunnen enkele 
wilgensoorten wel eens een aardig gezicht geven. Zoon wilg met hangende takken in een
hoek van een tuin kan soms meteen tot een soort van prieel gemaakt worden, terwijl 
hij, ook op andere plaatsen vooral wanneer men er bijv. een heeft met gele, hangende 
takken, een aardig gezicht kan opleveren. Aan den oever van een vijver bijv. kan 
zoo'n hangende vorm een beslist aangenamen indruk teweegbrengen, tenminste wanneer de
omgeving er naar is. Het spreekt van zelf dat aan een kommetje water midden in ©en 
klein tuintje, zoo'n boom niet het minste effect zal maken maar enkel storend zal 
werken en een allergeksten indruk zal teweegbrengen. Elke beplanting moet natuurlijk 
in overeenstemming zijn met de omgeving en met het terrein dat ter beschikking staat.
Van de wilgen, die voor dit doel wel het meest geschikt zijn is de Babylonische Wilg,
Salix Babylonica L. zeker wel een van de meest bekende. 
Deze wilg is afkomstig uit China en Japan. Vroeger meende men, dat dit de wilg was, 
waaraan de Israëlieten aan de wateren van Babylon hunne harpen hingen. Thans weet men
echter met zekerheid dat dit geen wilgen maar populieren moeten geweest zijn. In 
geheel Babylonië komt de Babylonische wilg zelfs niet voor. 
De boom wordt 12 tot 18 M. hoog. De geelachtige jonge takken hangen tot bijna op den 
grond. 
Naar alle waarschijnlijkheid is dit de wilg, waaraan ook wel eens den naam van St. 
Helena's of Napoleons Wilg gegeven wordt, naar aanleiding van het verhaaltje dat 
Napoleon ten tijde van zijn ballingschap op St. Helena, dikwijls peinzend onder een 
exemplaar daarvan neerzat. Toen Napoleon in 1821 stierf werd dit exemplaar door een 
stormwind omver geworpen. Als herinnering aan de nagedachtenis van den energieken 
Franschman maakte mevr. Bertrand van dezen omgevallen wilg een menigte stekken rondom
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zijn graf. Zoo ontstond de "Napoleonseik" naar de overlevering.

7 februari 1908  Belangrijke opgravingen.
Het Duitsche »Orientgeselschaft« heeft onlangs het bericnt ontvangen, dat de 
commissie die uit gezonden werd om de ruïnen van de synagogen van Galilea te 
onderzoeken — welke commissie bestaat uit den architect Kohl en den hoogleeraar 
Watzinger — genoegzaam wetenchappelijk materiaal verzameld heeft, om daarop een 
uitgave te bouwen, die voor de kunst en beschavingsgeschiedenis veel nieuws en 
belangrijks zal bevatten. Dezelfde vereeniging gaat ook opgravingen organiseeren in 
het oude Jericho, dat, voordat de Joden van Canaän bezit namen, reeds een sterke stad
was. Er wordt daarheen een expeditie gezonden, waarvan Dr. Ernst Sellin, hoogleeraar 
in de Oud-Testamentische Godgeleerheid te Weenen, het hoofd is, en waaraan de reeds 
genoemde professor Watzinger als archeoloog en de heer Langenegger uit Dresden als 
architect zullen deelnemen. Van niet minder beteekenis voor de oude geschiedenis zijn
de opgravingen die genoemde vereniging in den verloopen zomer in het hart van, Klein-
Azië deed doen, en wel in Boghaskoi, welke plaats gebleken is de hoofdstad geweest te
zijn van het tot hiertoe zoo raadselachtige volk der Hethieten, dat ook in het Oude 
Testament genoemd wordt. Aldaar heeft de Berlijnsche hoogleeraar Hugo Winckler 
belangrijke vondsten van klei tafeltjes gedaan, waardoor de geschiedenis van Klein-
Azië kon vastgesteld worden en waardoor de betrekkingen tusschen dat land tot Egypte 
en Mesopotamië in het licht gesteld worden. De klei-tafeltjes van Boghaskoi staan wat
tijd en inhoud betreft in nauw verband tot die welke eveneens door professor Winckler
te Tell Amarna gevonden werden. In het weldra te verschijnen deel van de 
Mededeelingen van het Duitsche Orientgeselschaft zullen voorloopige berichten omtrent
de verrassende uitkomsten van dat onderzoek voorkomen.
Ook in Egypte is het Orientgeselschaft voortdurend werkzaam. De opgravingen van den 
Doodentempel en van de pyramide van Koning Sahure bij Abusir hebben een alle 
verwachtingen overtreffenden buit van schoone kalksteenreliefs van het oude rijk 
geleverd. Als deze arbeid afgeloopen is, gaat de vereeniging zich werpen op het doen 
van opgravingen bij Tell Amarna, waar het reeds genoemde archief van klei-tafeltjes 
gevonden is. Aldaar heeft Amenophis IV uit de achttiende dynastie (500 v. Chr.) zijn 
nieuwe residentie gehad; gedurende de regeering van dien vorst brak men geheel met de
traditie op het gebied der religie en ten deele met die op het terrein van de kunst. 
Daar deze stad slechts kort heeft bestaan — onmiddellijk na den dood van den "ketter-
Koning" werd zij verlaten — en daar de regeering van dien Koning tegelijk een 
hoogtepunt was wat kunst en kunstnijverheid betreft, zullen de vondsten die men in 
Tell Amarna hoopt te doen van de grootste beteekenis voor de geschiedenis van de 
oudheid zijn. Men kan verwachten, dat men hier een aanschouwelijk beeld van den bouw 
eener Egyptische groote stad met haar tempels, paleizen en woningen krijgen zal, en 
wel van ten stad, die het brandpunt van het staatkundig leven en van de beschaving 
geweest is.
»De Heraut

28 juni 1908  De Oorsprong der Modes.
Wat wij "mode" noemen, meer bepaaldelijk de mode in de kleeding, zou men zoo oud 
kunnen noemen als de wereld. Immers, toen de eerste menschen op het denkbeeld kwamen,
om de een of andere reden een of ander deel van hun lichaam te gaan bedekken, zullen 
er allicht onder hen geweest zijn, die deze bedekking een weinig anders wilden maken 
dan anderen. Beide partijen vonden navolging en de mode was geboren. 
Maar van die allereerste mode is niets tot onze kennis gekomen. De modeplaten zijn 
verloren gegaan. De eerste historische costumes zijn ons overgeleverd uit een tijd, 
toen de menschen zich reeds zoover ontwikkeld hadden, dat zij in steen of klei 
afbeeldingen van zich zelf konden maken, en de eersten van die afbeeldingen, die 
getuigenis geven van de kleeding der oudste volken, zijn gevonden bij de Babylonische
opgravingen. Zij verhalen ons van het gewaad, waarmee de oude Babyloniërs zich 
ongeveer 6500 jaar geleden tooiden. De mensch uit dien tijd is reeds over het 
eenvoudige lendenschortje van bladeren of veeren heen, en heeft een schrede 
voorwaarts gedaan in de langzame ontwikkeling der kleeding, die men duidelijk kan 
volgen op de gedenkteekenen der Babylonische beschaving, waarvan de leider der 
jongste Babylonische opgravingen, E. J. Banks, in het World Magazine zoo onderhoudend
weet te vertellen. 
De Babyloniër uit dien tijd heeft reeds geleerd, zijn gevlochten korte schortstukken 
aan elkander te naaien, en zoo is de kleine, smalle gordel een korte rok geworden, 
die tot de knieën reikt. Een groot aantal der beelden, die in Bismya en Telloh 
gevonden zijn, vertoonen dezen vroegsten vorm van een onmiskenbare kleederdracht. Het
beste voorbeeld is het marmeren standbeeld van den Babylonischen koning David, die 
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omstreeks 4500 v, Chr. regeerde te Adab, op welks puinhoopen Bismya ligt. De koning 
draagt een rok die uit zes aan elkander genaaide stukken bestaat, en die van boven 
door een touw bijeengehouden wordt, zoodat hij niet kan afglijden. Uit welke stof dit
gewaad bestond, is niet na te gaan. 
Naast het primitieve costuum, is opmerkelijk de zorg die de koning voor zijn gelaat 
had: hij is gladgeschoren. In die tijden was het dus mode, geen baard te dragen. 
Versierselen waren toen ook reeds bekend, zooals bij de opgravingen gebleken is uit 
het vinden van talrijke neus en oorringen, arm banden, vinger- en voetringen. Terwijl
de mannen ook het hoofdhaar kort geschoren droegen, besteedden de vrouwen veel zorg 
aan het haar. Het werd in lange vlechten opgestoken en door groote bronzen 
haarspelden bijeengehouden. Als sieraad dienden groote ballen van lapis lazuli. De 
vrouwen schijnen over het geheel reeds vroeg neiging te hebben gehad, om haar 
schoonheid door kunstmiddelen te verhoogen. In Bismya is onder anderen een fraaie 
marmeren vaas gevonden, waarin nog kosmetische middelen waren overgebleven van een 
Babylonische dame, die vóór meer dan 6000 jaren leefde. In een der kleinere 
afdeelingen dezer vaas waren nog sporen van de roode verf, waarmede zij haar wangen 
kleurde, en van het zwart, waarmee zij de lijn van haar wenkbrauwen wijzigde of 
verbeterde. 
In het reliefbeeld van koning Naram Sing wordt ons de Babylonische kleeding in een 
verderen ontwikkelingsgraad voorgesteld. Deze vorst, de zoon van den beroemden Sargon
van Agade, regeerde omstreeks 3000 v. Chr., in den bloeitijd der Babylonische 
vóórgeschiedenis. De weefkunst is reeds ontdekt, en de korte rok is tot een lang 
gewaad geworden, dat het grootste deel van het lichaam omhult. De koning draagt een 
kleed, over den linkerschouder en den linkerarm geworpen en onder den rechterschouder
door getrokken, dat rechter-schouder en rechterarm bloot laat. Daarbij heeft hij een 
klein rond kapje op, dat strak om het hoofd sluit. De mode van het scheren is 
voorbij, en een lange, zware gekroesde baard siert de kin van Naram-Sin. 
Nog meer modeplaten uit de oudste kostuumgeschiedenis van Babylon aanschouwen wij in 
de beelden der Babylonische koningen, die in Telloh gevonden en naar het Louvre 
gebracht werden. Het gewaad is nu een groot, vierkant kleed geworden, dat geheel om 
het lichaam wordt gewikkeld, en waarvan de plooien lang over den linker arm hangen, 
terwijl de rechterarm nog steeds onbekleed en vrij blijft. Het gelijkt op de toga der
Romeinen, en op de kleeding, die de Arabieren tegenwoordig nog dragen. Waarschijnlijk
werd de korte rok uit het vroegere tijdvak daaronder behouden. Het kleed is reeds 
rijk versierd met borduursel, zooals men duidelijk op de beelden kan waarnemen.
Nog meer vooruitgang bespeuren we in de afbeeldingen van Hammurabi, den grooten 
Babylonischen wetgever, die voorgesteld is, terwijl hij den zonnegod aanbidt. De 
zonnegod draagt nog het kleed van Naram-Sing. Over het geheel is de kleeding der 
goden conservatiever behandeld, en zijn zij steeds eenige modes ten achter. Hammurabi
zelf draagt een langen baard en heeft een ronde muts met een dikken, nauwsluitenden 
rand op. Ook hij draagt nog de toga, die den rechter schouder vrijlaat, doch het 
kleed golft in vrij ere plooien op de voeten en is rijk versierd met borduursels. 
Uit deze vrij omgeslagen toga ontwikkelt zich nu langzamerhand een vast, vierkant 
gewaad, waaruit de oorspronkelijke vormen van onze moderne kleeding zijn ontstaan. 
Het gewaad heeft een gat, om het hoofd door te steken, en bedekt beide schouders. 
Weldra komen er gaten bij voor de armen. Het sluit zich steeds meer aan bij de lijnen
van het lichaam. Aan de armsgaten worden reepen stof bevestigd, die nauw om den arm 
sluiten. Zoo ontstaan de mouwen, die wij op latere Babylonische reliëfs opmerken. 
Nog later sluit het gewaad ook enger om de beenen, en vormt een soort van broek, die 
echter in dien tijd bij de Babyloniërs geen bijval vond. Eerst later werd ze gedragen
door de barbaren, van wie de Griek zich onderscheidde door den vrijen vorm van zijn 
gewaad. 
Reeds vroeg vertoonen de Babyloniërs grooten rijkdom aan hun kleeding. Borduursel en 
garneering werden steeds menigvuldiger, breede randen met franje versieren den zoom 
der gewaden, prachtige gordels omsluiten het middel. Aan de voeten worden sandalen 
gedragen en de ronde muts vergroot zich tot een hoog, spits hoofddeksel. Zoo zijn 
reeds de elementen aanwezig, waaruit zich later de Grieksche en Romeinsche, zoowel 
als de Perzische kleederdracht zou vormen.

14 december 1908  EEN GELEERDE DOMINICAAN.
De "Academie der Inschriften en der Schoone Letteren" te Parijs, heeft ter vervanging
van twee harer overleden leden, Derenbourg en Gaston Boissier, haar keuze doen vallen
op twee candidaten, van wie de eene professor Camille Jullian, geschiedkundige en 
schrijver van verscheidene historische werken, 18 stemmen verkreeg van de 33, terwijl
de andere, die bijna alle stemmen op zich vereenigde, 30 van de 33, was de eerw. 
pater Scheil. Deze groote kenner der oostersche talen en oudheden, werd in 1858 
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geboren te Koeningsmaker (het voormalige Fransche Moezeldepartement) en trad in het 
jaar 1882 in de Orde der Predikheeren. Na zich aanvankelijk te hebben gewijd aan de 
Heilige Bediening en aan verschillende historische onderzoekingen, begon hij zich in 
1888 hoofdzakelijk toe te leggen op de studie der Egyptische en Assyrische oudheden, 
onder leiding van mannen als Oppert en Arniaud. Na een reis naar Kaïro te hebben 
gemaakt, organiseerde hij te Konstantinopel de oudheidkundige afdeelingen van het 
keizerlijk museum en leidde de opgravingen van Sippar-Aboe-Habba. Uit Mesopotamië 
bracht hij documenten mede van zeer groot belang. Hij was de eerste, die een menigte 
Assyrische en Elamitische teksten vertaalde met een zekerheid en een 
bewonderenswaardig juiste methode, die in de wetenschappelijke wereld algemeen de 
aandacht trokken. In 1895 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de Assyrische oudheden 
aan de "Ecole des Hautes Etudes", hetgeen hem intusschen niet verhinderde de 
wetenschappelijke missie-Morgan naar Susa te vergezellen. Toen aan het "College de 
France" de zetel van Oppert vacant kwam, stelde het geheele professoren-college 
eenstemmig pater Scheil voor als diens opvolger. Men herinnert zich wellicht nog, 
welke levendige protesten toen werden uitgelokt door de onbegrijpelijke weigering van
den minister van Openbaar Onderwijs, die gruwde bij de gedachte, dat deze 
hoogleeraarszetel zou kunnen worden ingenomen door... een monnik! Het was toen vlak 
na de stemming over het sectarisch wets-ontwerp tot scheiding van Kerk en Staat en 
pater Scheil, die nooit het Dominicaner-kleeed had afgelegd, was genoopt geworden 
zijn klooster te verlaten en dit te verwisselen met een woninkje in de rue Bonaparte,
waar hij tot op den dag van heden in stilte zijn wetenschappelijken arbeid voortzet. 
Van zijn hand zijn talrijke werken verschenen, waarvan wij — tot besluit van deze 
korte levensbeschrijving — slechts de volgende noemen: "Inschriften van Nabonides"; 
"Briefwisseling van Hammarabi, koning van Sarsa"; "Inschriften van Samsi Rammam, 
koning van Assyrië"; "Aanteekening over Assyrische opschriften en oudheden"; "Een 
seizoen van opgravingen te Séapa"; "Assyrische spraakkunst" enz. enz. De Fransche 
anti-clericale regeering zal het zich moeten getroosten, dat de wetenschappelijke 
superioriteit van dezen pater Dominicaan door de leden der Academie erkend is 
geworden op zoo schitterende wijze.

31 december 1908  The archaeology of the cuneiform inscriptions
http://www.archive.org/stream/archaeologyofcun00sayc/archaeologyofcun00sayc_djvu.txt 

Preface
The first six chapters which follow, embody the Rhind Lectures in Archaeology which I
delivered at Edinburgh in October 1906. The seventh chapter appeared as an article in
the Contemporary Review for August 1905, and is here reprinted by the courtesy of the
Editor to whom I render my thanks. The book is the first attempt to deal with what I 
would call the archaeology of cuneiform decipherment, and like all pioneering work 
consequently claims the indulgence of the reader. For the sake of clearness I have 
been forced to repeat myself in a few instances, more especially in the sixth 
chapter, but what has thereby been lost in literary finish will, I hope, be 
compensated by an increase of clearness in the argument. 
If what I have written serves no other purpose, I shall be content if it draws 
attention to the miserably defective state of our archaeological knowledge of 
Babylonia and Assyria, and to the necessity of scientific excavations being carried 
on there similar to those inaugurated by Mr. Rhind in Egypt. We have abundance of 
epigraphic material; it is the more purely archaeological material that is still 
wanting. 
The need of it is every year becoming more urgent with the ever-growing revelation of
the important and far-reaching part played by Babylonian culture in the ancient East.
Excavation is just commencing in Asia Minor, and there are many indications that it 
has startling discoveries and surprises in store for us. Even while my manuscript was
in the printer's hands, Professor Winckler has been examining the cuneiform tablets 
found by him last spring at Boghaz Keui, on the site of the old Hittite capital in 
Cappadocia, and reading in them the records of the Hittite kings, Khattu-sil, 
Sapaluliuma, Mur-sila and Muttallu. Most of the tablets, though written in cuneiform 
characters, are in the native language of the country, but among them is a version in
the Babylonian language of the treaty between the "great king of the Hittites" and 
Riya-masesa Mai or Ramses II., the Egyptian copy of which has long been known to us. 
The two Arzawan letters in the Tel el-Amarna collection no longer stand alone; the 
Boghaz Keui tablets show that an active correspondence was carried on between Egypt 
and Cappadocia. We must revise our old ideas about an absence of intercourse between 
different parts of the ancient Oriental world: there was quite as much 
intercommunication as there is today. 
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Elam and Babylonia, Assyria and Asia Minor, Palestine and Egypt, all were linked 
together by the ties of a common culture; there were no exclusive religions to raise 
barriers between nation and nation, and the pottery of the Hittites was not only 
carried to the south of Canaan, but the civilization of Babylonia made its way 
through Hittite lands to the shores and islands of Greece. On the south, the Egean 
became a highway from Asia Minor to Europe, while northward the Troad formed a bridge
which carried the culture of Cappadocia to the Balkans and the Danube. 

A. H. Sayce. 
November 1906. 
Chapter I  THE DECIPHERMENT OF THE CUNEIFORM INSCRIPTIONS 
[by Rev. A. H. SAYCE  PROFESSOR OF ASSYRIOLOGY, OXFORD]
The decipherment of the cuneiform inscriptions was the archaeological romance of the 
nineteenth century. 
There was no Rosetta stone to offer a clue to their meaning; the very names of the 
Assyrian kings and of the gods they worshipped had been lost and forgotten; and the 
characters themselves were but conventional groups of wedges, not pictures of objects
and ideas like the hieroglyphs of Egypt. The decipherment started with the guess of a
classical scholar who knew no Oriental languages and had never travelled in the East.
And yet it is upon this guess that the vast superstructure of cuneiform decipherment 
has been slowly reared, with its ever-increasing mass of literature in numerous 
languages, the very existence of some of which had been previously unknown, and with 
its revelation of a civilized world that had faded out of sight before Greek history 
began. 
The ancient East has risen, as it were, from the dead, with its politics and its 
wars, its law and its trade, its art, its industries and its science. And this 
revelation of a new world, this resurrection of a dead past, has started from a 
successful guess. But the guess had been made in accordance with scientific method 
and had scientific reasons behind it, and it has proved to be the fruitful seed of an
overspreading tree. 

Seventy years ago a single small case was sufficient to hold all the Assyrian and 
Babylonian antiquities possessed by the British Museum. They had been collected by 
Rich, to whom we owe the first accurate plans of the sites of Babylon and Nineveh. 
But the cuneiform characters found on the seals and clay cylinders of Babylonia were 
not the only characters of the kind that were known. 
Similar characters had been noticed by travellers on the walls of the ruined palaces 
of Persepolis in Persia. As far back as 1621 the Italian traveller Pietro della Valle
had copied two or three of these, which he reproduced in the account of his travels  
- some thirty years later. One of the first acts of the newly-founded Royal Society 
of Great Britain was to ask in their Philosophical Transactions (p. 420) whether some
draughtsman could not be found to copy the bas-reliefs and inscriptions which had 
thus been observed at Persepolis, though the only result of the inquiry was that a 
few years afterwards (in June 1693) two lines of cuneiform were published in the 
Transactions from the papers of a Mr. Samuel Flower, who had been the agent of the 
East India Company in Persia. The editor of the Transactions correctly concluded that
the inscriptions were to be read from left to right. The cuneiform characters which 
were printed in the Transactions were, however, not the first specimens of cuneiform 
script that had been published in England. Thomas Herbert, in the fourth edition of 
his Travels, which appeared in 1677, had already given three lines of characters 
taken indifferently from the three classes of inscriptions engraved on the Persian 
monuments; these were afterwards annexed by an Italian named Careri, who published 
them as his own. But the earliest inscription to be reproduced in full was a short 
one inscribed by Darius I. over the windows of his palace, which had been copied by 
Sir John Chardin during one of his two visits to Persepolis (in 1665 and 1673). 
Chardin was the son of a Huguenot jeweller in Paris, and after returning from his 
travels settled in London, where he became a great favourite of Charles II., and was 
made a Fellow of the Royal Society. The inscription he had copied, however, was not 
printed in the earlier edition of his Travels, and had to wait until 1735 before it 
saw the light.1 

The existence of the cuneiform script thus became known in Europe, and that was all. 
It was not until Carsten Niebuhr, the father of the better-known historian, had been 
sent by the Danish Government on an exploring mission to the East that fairly 
complete and accurate copies of the inscriptions of Persepolis were at last put into 
the hands of European scholars. 
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Niebuhr, who sacrificed his sight to the work, returned to Denmark in 1767, and seven
years later the first of the three volumes in which the scientific results of his 
travels were embodied was published at Copenhagen. 
With the publication of the second volume, which contained his description of the 
Persepolitan monuments, the attempt to decipher the cuneiform characters began. He 
himself had noticed that in the first of the three classes or systems of cuneiform 
writing of which every inscription consisted, only forty-two characters were 
employed, and he therefore concluded that the system was alphabetic. Another Dane, 
Bishop Munter, discovered that the words in it were divided from one another by an 
oblique wedge,1 and further showed that the monuments must belong to the age of Cyrus
and his successors.2 One word, which occurs without any variation towards the 
beginning of each inscription, he correctly inferred to signify "king"; but beyond 
this he was unable to advance. 

Meanwhile, Anquetil-Duperron, with self-sacrificing enthusiasm, had rediscovered the 
Zend of the later Zoroastrian faith, and de Sacy, with the help of it, had deciphered
the Pehlevi inscriptions of the Sassanid kings. It was only the older Persian of the 
Achaemenian cuneiform inscriptions that still awaited interpretation; and a bridge 
had been built between it and modern Persian by means of the Zendic texts. In 1802 
the guess was made which opened the way to the decipherment of the mysterious wedge-
shaped signs. The inspired genius was Grotefend, an accomplished Latinist and a 
school-master at Frankfort-on-the-Main. He knew no Oriental languages, but his 
mother-wit and common-sense more than made up for the deficiency. It was clear to him
that the three systems of cuneiform represented three different languages, the 
Persian kings being like a Turkish pasha of to-day, who. when he wishes an edict to 
be understood, writes it in Turkish and Arabic. It was also clear to him that the 
first system must be the script of the Persian kings themselves, of which the other 
two were translations. The preparatory work for reading this had already been done by
Munter; what Grotefend now had to do was to identify and read the names to which the 
word for "king" was attached. 

On comparing the inscriptions together he found that while the word for "king" 
remained unchanged, the word which accompanied it at the beginning of an inscription 
varied on different monuments. There were, in fact, two wholly different words, one 
of which was peculiar to one set of monuments, the other to another set. But he also 
found that the first of these words followed the other on the second set of 
monuments, though with a different termination from that which belonged to it when it
took the place of the first word. Hence he conjectured that the two words represented
the names of two Persian kings, one of whom was the son of the other, the termination
of the second name when it followed the first being that of the genitive. It was now 
necessary to discover who the kings were whose names had thus been found. 
Fortunately the Achsemenian dynasty was not a long one, and the number of royal names
in it was not large. And of these names, Cyrus was too short and Artaxerxes too long 
for either of the two names which Grotefend had detected. There only remained Darius 
and Xerxes, and as Xerxes was the son of Darius, the name which characterized the 
first set of monuments must be Darius. 

Grotefend's next task was to ascertain the old Persian pronunciation of the name of 
Darius. This had been given by Strabo, while the Persian pronunciation of Xerxes was 
indicated in the Old Testament. With this assistance Grotefend was able to assign 
alphabetic values to the cuneiform characters which composed the two names, and a 
corner of the veil which had so long covered the cuneiform records was lifted at 
last. A comparison of the names which he had thus read gave the needful verification 
of the correctness of his method. In the names of Darius and Xerxes the same letters 
occur, but in different places; a and r in Darius occupy the second and third places,
in Xerxes the fourth and fifth, while sk> which is the last letter in Darius, would 
be the second and sixth in Xerxes. And such was actually the case. 
Grotefend was therefore justified in concluding that his guesses were correct, and 
that the right values had been assigned to the cuneiform characters. A beginning had 
been made in cuneiform decipherment, and in this instance the beginning was half the 
whole. 

Grotefend's Memoir was presented to the Gottingen Academy on September 4, 1802. By a 
curious accident it was at the same meeting that Heyne described the first attempts 
that had been made towards deciphering the Egyptian hieroglyphs. But the learned 
world looked askance at the discoveries of the young Latinist. The science of 
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archaeology was still unborn, and Oriental philologists were unable even to 
understand the inductive method of the decipherer. The Academy of Gottingen refused 
to print his communications, and it was not until 1815 that they appeared in the 
first volume of the History of his friend Heeren, who, being untrammelled by the 
prejudices of Oriental learning, had been one of the earliest to accept his 
conclusions.1 For a whole generation the work of decipherment was allowed to sleep. 

It is unfortunately true that after his initial success Grotefend's ignorance of 
Oriental languages really did stand in his way. He assumed that the language of the 
inscriptions and that of the Zend-Avesta were one and the same, and accordingly went 
to the newly-found Zend dictionary for the readings of the cuneiform names and words.
Vishtaspa, the name of the father of Darius, was thus read Goshtasp, the word for 
"king" became khsheh instead of khshayathiya, and that which Grotefend had correctly 
divined to signify "great," eghre instead of vazraka. It is not wonderful, therefore,
that he was never able to follow up the beginning he had made. 

The revival of interest in Grotefend's work was due to the fact that Champollion, 
after the decipherment of the Egyptian hieroglyphs, found the name of Xerxes on an 
alabaster vase at Paris on which, according to Grotefend's system, the same name was 
written in Persian cuneiform. This led the Abbe Saint-Martin, who was a recognized 
Orientalist, to adopt and follow up Grotefend's discovery in a Memoir which he read 
before the French Academy in 1822, and Saint-Martin's work attracted the attention of
Rask and Burnouf. 
To do this was reserved for the Zendic scholars of a later generation. Rask the Dane 
in 1826 determined the true form of the genitive plural, and thereby identified the 
character for which gave him the names of the supreme god Auramazda and of Achaemenes
the forefather of Cyrus.1 But the great step forward was made by the eminent French 
scholar, Emile Burnouf, in 1836.2 The first of the inscriptions published by Niebuhr 
he discovered to contain a list of the satrapies of Darius. With this clue in his 
hand the reading of the names and the subsequent identification of the letters which 
composed them could be a question only of patience and time. For this Burnouf was 
well equipped by his philological knowledge and training, and the result was an 
alphabet of thirty letters, the greater part of which had been correctly deciphered. 

Burnouf's Memoir on the subject was published in June 1836. In the preceding month 
his friend and pupil, Professor Lassen of Bonn, had also published a work on "The Old
Persian Cuneiform Inscriptions of Persepolis."3 He and Burnouf had been in frequent 
correspondence, and his claim to have independently detected the names of the 
satrapies, and thereby to have fixed the values of the Persian characters, was in 
consequence fiercely attacked. To the attacks made upon him, however, Lassen never 
vouchsafed a reply. 
Whatever his obligations to Burnouf may have been,his own contributions to the 
decipherment of the inscriptions were numerous and important. He succeeded in fixing 
the true values of nearly all the letters in the Persian alphabet, in translating the
texts, and in proving that the language of them was not Zend, but stood to both Zend 
and Sanskrit in the relation of a sister. 

Meanwhile another scholar, armed with fresh and important material, had entered the 
field. A young English officer in the East India Company's service, Major Rawlinson 
by name, was attached to the British Mission in Persia. A happy inspiration led him 
to attempt the decipherment of the cuneiform inscriptions. It was in 1835, when he 
was twenty-five years old, that he first began his work. All that he knew was that 
Grotefend had discovered in the texts of Persepolis the names of Darius, of Xerxes 
and of Hystaspes, but cut off as he was in his official position at Kirmanshah on the
western frontier of Persia from European libraries, he was unable to procure either 
the Memoir of the German scholar or the articles to which it had given rise. Like 
Burnouf, he set himself to decipher the two inscriptions of Hamadan, which he had 
himself copied with great care. He soon recognized in them the names that had been 
read by Grotefend, and thus obtained a working alphabet. 
But his position in Persia soon gave him an advantage which was denied to his fellow-
workers in Europe. It was not long before he found an opportunity of copying the 
great inscription on the sacred rock of Behistun, which had never been copied before.
It was by far the longest cuneiform inscription yet discovered, and was filled with 
proper names, including those of the Persian satrapies. The copying of it, however, 
cost much time and labour, and was accomplished at actual risk of life, as Major 
Rawlinson, better known by his later title of Sir Henry Rawlinson, had to be lowered 
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in a basket from the top of the cliff in order to ascertain the exact forms of 
certain characters. 

In the following year (1836) Rawlinson moved to Teheran, and there received from 
Edwin Norris, the Secretary of the Royal Asiatic Society, the Memoirs of Grotefend 
and Saint-Martin. In 1837 he finished his copy of the Behistun inscription, and sent 
a translation of its opening paragraphs to the Royal Asiatic Society. Before, 
however, his Paper could be published, the works of Lassen and Burnouf reached him, 
necessitating a revision of his Paper and the postponement of its publication. Then 
came other causes of delay. He was called away to Afghanistan to perform the onerous 
and responsible duties of British Agent at Kandahar, and it was not until 1843 that 
he was once more free to resume his cuneiform studies. A year later he was visited by
the Danish Professor, Westergaard, who placed at his disposal the copies he had just 
made of the inscription on the tomb of Darius at Naksh-i-Rustam and of some shorter 
inscriptions from Persepolis, and Rawlinson's Memoir was accordingly finished at last
and sent to England. 
Here Norris subjected it to a careful revision, and at his suggestion Rawlinson once 
more visited Behistun, where he took squeezes and re-examined doubtful characters. In
1847 the first part of the Memoir was published, though the second part, containing 
the analysis and commentary on the text, did not appear till 1849.1 The work, 
however, was well worthy of the time and care that had been bestowed upon it. 
The task of deciphering the Persian cuneiform texts was virtually accomplished, and 
the guesses of Grotefend had developed into the discovery of a new alphabet and a new
language. The capstone was put to the work by the discovery of Hincks, an Irish 
clergyman, that the alphabet was not a true one in the modern sense of the word, a 
vowel-sound being attached in pronunciation to each of the consonants represented in 
it. 

The mystery of the Persian cuneiform texts was thus solved after nearly fifty years 
of endeavour. A harder task still remained. The Persian texts were accompanied by two
other cuneiform transcripts, which, as Grotefend had perceived, must have represented
the other two principal languages that were spoken in the Persian Empire. That the 
third transcript was Babylonian seemed evident from the resemblance of the characters
contained in it to those on the bricks and seal-cylinders of Babylonia. Grotefend had
already written upon the subject, and had even divined the name of Nebuchadrezzar on 
certain Babylonian bricks. 

But this third species of writing, which we must henceforth term Babylonian or 
Assyrian, presented extraordinary difficulties. Instead of an alphabet of forty-two 
letters, the decipherer was confronted by an enormous number of different characters,
while no indication was given of the separation of one word from another. Moreover 
the forms of the characters as found on the Persepolitan monuments differed 
considerably from those found on the Babylonian monuments, which again differed 
greatly from each other. On the seal-cylinders, more especially, they assumed the 
most complicated shapes, between which and the Persepolitan forms it was often 
impossible to trace any likeness whatever. 

Suddenly a discovery was made which furnished an abundance of new material and 
incited the decipherer to fresh efforts. In 1842 Botta was sent to Mossul as French 
Consul, and at Mohl's instigation began to excavate on the site of Nineveh. His first
essays there not proving very successful, he transferred his workmen further north, 
to the mound of Khorsabad, and there laid bare the ruins of a large and splendid 
palace which subsequently turned out to be that of Sargon. In the autumn of 1845 the 
excavations of Botta were succeeded by those of Layard, first at Nimrud (the ancient 
Calah), and then at Kuyunjik or Nineveh, the result being to fill the British Museum 
with bas-reliefs covered with cuneiform writing and with other relics of Assyrian 
civilization. 

The inscriptions brought to light by Botta were copied and published by him in 1846-
50.1 The sumptuous work which was dedicated to them was followed by a smaller and 
cheaper edition, and the author gave further help to the student by classifying the 
characters, which amounted to as many as 642.2 His work proved conclusively the 
identity of the script used at Nineveh with that of the third tran-scripts on the 
Persian monuments, as well as the substantial agreement of the groups of characters 
occurring in each. 
The Irish scholar Dr. Hincks — one of the most remarkable and acute decipherers that 
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have ever lived — was already at work on the newly-found texts. In 1847 he published 
a long article on "The Three Kinds of Persepolitan Writing,"1 and, two years later, 
another "On the Khorsabad Inscriptions."2 In 1850 he read a Paper before the British 
Association,3 summing up his conclusions and announcing the important discovery that 
the Assyrian characters were syllabic and not alphabetic, as had hitherto been 
supposed. With this discovery the scientific decipherment of the Assyrian 
inscriptions actually begins. 
The proper names contained in the Persian texts furnished the clue to the reading of 
the Babylonian transcripts. The values thus obtained for the Babylonian characters 
made it possible to read many of the words, the meaning of which was fixed by a 
comparison with the Persian original. It then became clear that Assyrian was a 
Semitic language, standing in much the same relation to Hebrew that the Old Persian 
stood to Zend. 

Its Semitic origin was proved to demonstration by the French scholar de Saulcy in 
1849. Another French scholar, de Longperier, had already discovered the name of 
Sargon in the Khorsabad inscriptions4 — the first royal Assyrian name that had yet 
been read.  
De Saulcy himself subjected the Babylonian transcript of the trilingual inscription 
of Elwend to a minute analysis, and so carefully was the work performed, and so 
secure were the foundations upon which it rested, that the translation needs but 
little revision even today.1 The old belief in the alphabetic nature of the 
characters, however, still possessed the mind of the decipherer, although in one 
passage he goes so far as to say, "I am tempted to believe" that the signs are 
syllabic. But he did not go beyond the temptation to believe, and the discovery was 
reserved for Hincks. 

Rawlinson was now at Bagdad. De Saulcy sent him his Memoirs, and the British scholar 
had the immense advantage of having in his hands the Babylonian version of the great 
Behistun inscription, of knowing the country in which the monuments were found, and 
of possessing copies of inscriptions which had not yet made their way to Europe. 
Nevertheless, it is amazing with what rapidity and perspicacity he forced his way 
through the thick jungle of cuneiform script. In his Memoir on the Persian texts, 
published in 1847, he already maps out with marvellous fulness and exactitude the 
different varieties of cuneiform writing. It is his second Memoir, however, which 
excites in the Assyriologist of to-day the profoundest feelings of surprise and 
admiration. 
This consists of notes on the inscriptions of Assyria and Babylonia, and was 
communicated to the Royal Asiatic Society at the beginning of the year 1850.2 One of 
the inscriptions he has translated in full — the annals of Shalmaneser II., on an 
obelisk of black marble discovered at Nimrud and now in the British Museum. The text 
is a long one, and for the first time the European reader had placed before him a 
contemporaneous account of the campaigns of an Assyrian monarch in the ninth century 
before our era. 
The translation is substantially correct; it is only in the proper names that 
Rawlinson has gone much astray. 
The values of many of the characters were still uncertain or unknown, and he was 
under the domination of the belief that they represented alphabetic letters. 
He was, moreover, mistaken as to the age of the monument itself, which he assigned to
too early an epoch. It was Dr. Hincks who again settled the question, by reading upon
it the names of Hazael of Damascus and Jehu of Israel.1 This was one of the first-
fruits of his discovery of the syllabic character of the Assyrian signs. Another was 
the discovery of the name of Sennacherib,2 as well as those of Hezekiah and 
Jerusalem.8 

Shortly before this Hincks had made another discovery of importance. He had 
deciphered the names of Nebuchadrezzar and his father on the bricks of Babylon, 4 and
had further shown that a cylinder of Nebuchadrezzar brought from Babylon by Sir 
Robert Ker-Porter, and written in the cuneiform characters met with on the Persian 
monuments, contained the same text as another cylinder obtained by Sir Harford Jones,
and inscribed with characters of the most complex kind. A comparison of the two texts
gave him the values of the latter characters, which we now know to represent the 
archaic Babylonian forms of the cuneiform signs. 

But the decipherment of the Assyro-Babylonian script was not yet complete. In 1851 
Rawlinson's long-promised Memoir on the Babylonian version of the inscription of 
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Behistun was given to the world,1 and consisted of the cuneiform text, with 
translation, grammar and commentary, besides a list of 242 characters. It announced, 
moreover, two facts about these characters, one of which had already been recognized,
while the second was received by the Orientalists with shouts of incredulity. The 
first fact was that the characters, besides having phonetic values, could also be 
used ideographically to denote objects and ideas. 
The second fact was that they were polyphonous, each character possessing more than 
one phonetic value. 

For once the sceptics seemed to have common-sense upon their side. How, it was asked,
could a system of writing be read the symbols of which might be pronounced sometimes 
in one way, sometimes in another? Anything could be made out of anything upon such 
principles, and a method of interpretation which ended in such a result was 
pronounced to be self-condemned. Hincks, however, once more entered the field and 
demonstrated that Rawlinson was right.2 
Hincks was an Egyptologist, and consequently the polyphony of the cuneiform 
characters was not to him a new and startling phenomenon. It merely showed that they 
must once have been pictorial — as, indeed, their ideographic use also indicated — 
and in a picture-writing each picture could necessarily be represented by more than 
one word, and therefore by more than one phonetic value, when the pronunciation of 
the word came to be employed phonetically. The picture of a foot, for instance, would
denote not only a "foot," but also such ideas as "go," "run," "walk," each of which 
would become one of its phonetic values with the development of the picture into a 
conventional syllabic sign. 

Excavation was still proceeding on the site of Nineveh. Mr. Hormuzd Rassam, himself a
native of Mossul and the active assistant of Layard, was sent in 1852 by the British 
Museum to complete the work from which Layard had now been called away by diplomatic 
duties.1 In 1853 he made a discovery which proved to be of momentous importance for 
Assyrian decipherment, and without which, in fact, it could never have advanced very 
far. He discovered the library of Nineveh with its multitudes of closely-written clay
tablets, many of them containing long lists of characters, dictionaries and grammars,
which have served at once to verify and to extend the knowledge of the script and 
language that the early decipherers had obtained. Meanwhile a careful survey of the 
whole country was made at the expense of the East India Company,1 and the French 
Government sent out an exploring and excavating expedition to Babylonia under a young
and brilliant scholar, Jules Oppert. The results of the mission, which lasted from 
1851 to 1854, were embodied in two learned volumes, the first of which appeared in 
1863.2 In these Oppert showed, what Hincks and Rawlinson had already pointed out, 
that the peculiarities of the Assyrian syllabary were due not only to its pictorial 
origin but also to the fact that it had been invented by a non-Semitic people. This 
primitive population of Babylonia, called Akkadian by Hincks, Sumerian by Oppert, had
spoken an agglutinative language similar to that of the Turks or Finns, and had been 
the founders of Babylonian civilization. For these views Oppert found support in the 
tablets of the library of Nineveh, a large part of which consists of translations 
from the older language into Semitic Assyrian, as well as of comparative grammars, 
vocabularies and reading-books in the two languages. 
Once more the Semitic scholars protested. There was no end to the extravagant 
fantasies of the Assyriologists! The learned world was comfortably convinced that 
none but a Semitic or Aryan people could have been the originators of civilization, 
and to assert that the Semites had borrowed their culture from a race which seemed to
have affinities with Mongols or Tatars was an outrage upon established prejudices. 
The Semitic philologist was more certain than ever that Assyrian decipherment was the
folly of a few "untrained" amateurs, and could safely be disregarded. 

But the little band of Assyriologists pursued their labours undisturbed. In 1855-6 
Hincks published a most remarkable series of articles in the Journal of Sacred 
Literature, in which the various forms of the Assyrian verb were analyzed and given 
once for all. 
The work has never had to be repeated, and the foundations of Assyrian grammar were 
solidly laid. 
A few years later (in 1860) a complete grammar of the language was published by 
Oppert. The initial stage of Assyrian decipherment was thus at an end. 

We must now turn back to the second transcript of the Persian inscriptions, which, 
thanks to its greater simplicity, had been deciphered before the Assyro-Babylonian. 
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The way was opened in 1844 by the Danish scholar Westergaard.1 With the help of the 
proper names he fixed the values of many of the characters and made a tentative 
endeavour to read the texts. But the language he brought to light was of so strange a
nature as to throw doubt on the correctness of his method. Turkish, Arabic, Indian 
and even Keltic elements seemed alike to be mingled in it. It was not, therefore, 
till his readings had been subjected to revision by Hincks in 1846 2 and de Saulcy in
1850 3 that any confidence was reposed in it, and the results made available for the 
decipherment of the Babylonian transcripts, the characters of which frequently had 
the same forms. It must be remembered, however, that Westergaard worked from 
defective materials. Rawlinson had not yet published his copy of the Behistun 
inscription, which he eventually placed in the hands of Edwin Norris, who, in 1853, 
edited the text along with a syllabary, grammar and vocabulary, as well as 
translations and commentary.1 This edition was a splendid piece of work, and with it 
the decipherment of the second transcript of the Persian inscriptions may be said to 
have been accomplished. Oppert's Peuple et Langage des MMes, which appeared in 1879, 
did but revise, supplement and systematize the work of Norris. 

The new language which had thus been brought to light was agglutinative. Westergaard 
had seen in it the language of the Medes, and, like Rawlinson, had connected it with 
a hypothetical "Scythian" family of speech. The term "Scythian" was retained by 
Norris, who, however, attempted to show that it was really related to the Finnish 
dialects. But the excavations made at Susa by Loftus in 1851 put another face on the 
matter. In 1874, and again more fully in 1883,2 I pointed out that the inscriptions 
found at Susa and other ancient Elamite sites were in an older form of the same 
language as that of the second Achaemenian transcripts, and furthermore that certain 
inscriptions discovered by Layard in the plain of Mai-Amir eastward of Susa were in 
practically the same script and dialect. At the same time I fixed the values of the 
characters in the Mai-Amir texts and gave provisional translations of them, with a 
vocabulary and commentary. Oppert and myself had already been working at the reading 
of the older Susian inscriptions, a task in which we were followed by Weissbach with 
a greater measure of success. 
But the same cause which had retarded the decipherment of the second transcript of 
the Persian inscriptions — a want of materials — militated against any great advance 
being made in the decipherment of the older Susian, and it is only since 1897, when 
the excavations of M. de Morgan at Susa were begun, that the student has been at last
provided with the necessary means. Thanks to the brilliant penetration of the French 
Assyriologist, Dr. Scheil, the outlines of the language of the ancient kingdom of 
Elam can now be sketched with a fair amount of completeness and accuracy.1 The name 
of Neo-Susian has by common consent been conferred upon the language of the second 
Achaemenian transcripts; perhaps Neo-Elamite would be better. At all events it 
represents the language of the second capital of the Persian Empire as it was spoken 
in the age of Darius and his successors, and is a lineal descendant of the old 
agglutinative language of Elam. 

The three systems of cuneiform script, which a hundred years ago seemed so 
impenetrable in their mystery, have thus, one by one, been forced to yield their 
secrets. But as each in turn has been deciphered, fresh forms of cuneiform writing 
and new languages expressed in cuneiform characters have come to light. The first to 
emerge was that agglutinative language of primitive Chaldaea which so scandalized the
philological world and excited such strong distrust of the Assyriologists. The 
question of the name by which it should be called has been set at rest by the 
discovery of tablets in which its native designation is made known to us. Some years 
ago Bezold published a bilingual text in which it is termed "the language of Sumer,"1
and more recently Messerschmidt has edited a bilingual inscription of the Babylonian 
king Samsu-ditana in which the Semitic "translation" is described as "Akkadien."2 
Oppert is thus shown to have been right in the name which he proposed to give to the 
language of the inventors of the cuneiform script. 

The first analysis of Sumerian grammar was made by myself in 1870, when the general 
outlines of the language were fixed and the verbal forms read and explained.3 Three 
years later Lenormant threw the materials I had collected into a connected and 
systematic form, one result of which was a controversy started by the Orientalist, 
Joseph Hale?, who maintained that Sumerian was not a language at all, but a 
cryptograph or secret writing. The answers made by the Assyriologists to this curious
theory obliged its author constantly to shift his ground, but at the same time it 
also obliged them to examine their materials more carefully and to revise conclusions
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which had been arrived at on insufficient evidence. An important discovery was now 
made by Haupt, who had already given the first scientific translation of a Sumerian 
text; he demonstrated the existence of two dialects, one of which is marked by all 
tuc phenomena of phonetic decay.2 This was naturally supposed to indicate a 
difference of age in the two dialects, the one being the older and the other the 
later form of the language. Subsequent research, however, has gone to show that the 
two dialects were really used contemporaneously, the decayed state of that which was 
called "the woman's language" by the Babylonians being due to the fact that it was 
spoken in Akkad or Northern Babylonia, where the Semitic element became predominant 
at a much earlier period than in Sumer or Southern Babylonia. 

Up to this time the study of Sumerian had been almost entirely confined to the 
bilingual texts, of which a very large number existed in the library of Nineveh, and 
in which a Semitic translation was attached to the Sumerian original. Now, however, 
the French excavations at Tello in Southern Babylonia began to furnish European 
scholars with monuments of the pre-Semitic period, and to these the decipherers, 
among whom Amiaud and Thureau Dangin hold the first place, accordingly turned their 
attention. Texts composed in days when Sumerian princes still governed the country, 
and written by scribes who were unacquainted with a Semitic language, were 
successfully attacked with the assistance of the bilingual tablets of Nineveh. But it
was soon found that between these genuine examples of Sumerian composition and the 
Sumerian which was written and explained by Semitic scribes there was a good deal of 
difference. The Semites had derived their culture from their Sumerian predecessors, 
and a considerable part of the religious and legal literature that had been handed on
to them was in the older language. This older language long continued to be that of 
both religion and law, the two conservative forces in society, Sumerian becoming to 
the Semitic Babylonians what Latin was to mediaeval Europe. The inevitable result 
followed: Semitic idioms and modes of thought were clothed in a Sumerian dress, and 
the ignorance of the scribe produced not infrequently the equivalent of the dog-Latin
of a modern school-boy. The gradual changes that took place in the cuneiform system 
of writing, and the adaptation of it to the requirements of Semitic speech, 
contributed to the creation of an artificial and quite unclassical Sumerian, and the 
lexical tablets became filled with uses and combinations of characters which were 
professedly Sumerian but really Semitic in origin. All this renders the decipherment 
of a Sumerian text even now a difficult affair, and many years must elapse before we 
can say that the stage of decipherment is definitely passed and that the scholar may 
content himself with a purely philological treatment of the language. 
But Sumerian was not the only new language outside the circle recognized by the 
Persian monarchs which the decipherment of the cuneiform characters has revealed to 
us. Even before the discovery of Sumerian, cuneiform inscriptions had been copied on 
the rocks and quarried stones of Armenia, which, when the characters composing them 
came to be read, proved to belong to a language as novel and as apparently unrelated 
to any other as Sumerian itself. As far back as 1826 a young scholar of the name of 
Schulz had been sent by the French Government to Van in Armenia, where, according to 
Armenian writers, Semiramis, the fabled queen of Assyria, had once left her 
monuments. Here Schulz actually found that the cliff on which the ancient fortress of
the city stood was covered with lines of cuneiform characters, and similar 
inscriptions soon came to light in other parts of the country. Before Schulz, 
however, could return to Europe he was murdered (in 1829) by a Kurdish chief, whose 
guest he had been. But his papers were recovered, and the copies of the inscriptions 
he had made were published in 1840 in the Journal Asiatique. The first to attempt to 
read them was Dr. Hincks, whom no problem in decipherment ever seemed to baffle.1 The
characters, he showed, were practically identical with those found in the Assyrian 
texts, the values of many of which had now been ascertained; but Hincks, with his 
usual acuteness, went on to use the Armenian or Vannic inscriptions for settling the 
values of other Assyrian characters which had not as yet been determined. In 1848 he 
was already able to read the names of the Vannic kings and fix their succession, to 
make out the sense of several passages in the texts, and to indicate the nominative 
and accusative suffixes of the noun. 
Here Vannic decipherment rested for many years. There was no difficulty in reading 
the inscriptions phonetically, for they were written in a very simplified form of the
Assyrian syllabary; but the language which was thus revealed stood isolated and 
alone, without linguistic kindred either ancient or modern. 
The various attempts made to decipher it were all failures. 

So things remained until 1882-3, when I published my Memoir on "The Decipherment of 
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the Vannic Inscriptions" in the Journal of the Royal Asiatic Society. Here for the 
first time translations were given of the inscriptions, together with a commentary, 
grammar and vocabulary. At the same time I settled the chronological place of the 
Vannic kings, which had hitherto been uncertain, as well as the geography of the 
country over which they ruled, and analyzed the ancient religion of the people as 
made known to us by the decipherment of the texts. In revising and supplementing 
Schulz's copies of the inscriptions I had obtained the help of squeezes taken by 
Layard and Rassam. The task of decipherment was, after all, not so hard a matter as 
the absence of a bilingual text might make it appear. The want of a bilingual was 
compensated by the numerous ideographs and "determinatives" scattered through the 
inscriptions, which indicated their general meaning, pointed out to the decipherer 
the names of countries, cities, individuals and the like, and gave him the 
signification of the phonetically-written words which in parallel passages often 
replaced them. Moreover, the French Assyriologist, Stanislas Guyard, and myself had 
independently made the discovery that a clause which frequently comes at the end of a
Vannic inscription corresponds with the imprecatory formula of the Assyrians, while 
the decipherment of the inscriptions led to the further discovery that not only had 
the characters employed in them been borrowed from the Assyrians in the time of the 
Assyrian conqueror, Assur-natsir-pal, but that many of the phrases used in Assur-
natsir-pal's texts had been borrowed at the same time. 

Other scholars soon appeared to pursue and extend my work, more especially Drs. Belck
and Lehmann, whose expedition to Armenia in 1898 has placed at our disposal a large 
store of fresh material. Amongst this fresh material are two long bilingual 
inscriptions, in Vannic and Assyrian, one of which had been discovered by de Morgan 
in 1890. These have verified my system of decipherment, have increased our knowledge 
of the Vannic vocabulary, have corrected a few errors, and, I am bound to add, have 
in one or two cases justified renderings of mine to which exception had been taken. A
historical Vannic text can now be read with almost as much certainty as an Assyrian 
one. 

With the discovery of the language spoken in Armenia before the arrival of the modern
Armenians the list of lost languages and dialects brought to light by the 
decipherment of the cuneiform script is by no means exhausted. Among the tablets 
found in 1887 at Tel el-Amarna in Upper Egypt was a long letter from the king of 
Mitanni or Northern Mesopotamia in the native language of his country, which has been
partially deciphered by Messerschmidt, Jensen and myself.1 The language turns out to 
be distantly related to the Vannic, but is of a much more complicated description. 
Two of the other letters in the same collection were in yet another previously 
unknown language, which the contents of one of them showed to be that of a kingdom in
Asia Minor called Arzawa. Since then tablets have been found at Boghaz Keui in 
Cappadocia, on the site of the ancient capital of the Hittites, which are in the same
dialect and form of cuneiform writing, and prove that in them we have discovered at 
last actual relics of the Hittite tongue. Thanks to the light thrown upon them by a 
tablet from the same locality, which I obtained last year, it is now possible to 
raise the veil which has hitherto concealed the Hittite language, and in a Paper 
which will shortly be printed I have succeeded in partially translating the texts and
sketching the outlines of their grammar. But any detailed account of these 
discoveries must be reserved for a future chapter; at present I can do no more than 
refer briefly to these latest problems in cuneiform decipherment. 

That other problems still await us cannot be doubted. The number of different 
languages which the decipherment of the cuneiform script has thus far revealed to us 
is an assurance that, as excavation and research proceed, fresh languages will come 
to light which have employed the cuneiform syllabary as a means of expression.Indeed,
we already know that it was used by the Kossaeans, wild mountaineers who skirted the 
eastern frontiers of Babylonia, and a list of whose words has been preserved in a 
cuneiform tablet,1 and also that there was a time, before the introduction of the 
Phoenician alphabet, when "the language of Canaan" — better known as Hebrew — was 
written in cuneiform characters. Canaanite glosses are found in the Tel el-Amarna 
tablets, and two Sidonian seals exist in which the cuneiform syllabary is employed to
represent the sounds of Canaanitish speech.2 

And the key to all this varied literature, this medley of languages, the very names 
of which had perished, was a simple guess! But it was a scientific guess, made in 
accordance with scientific method, and based upon sound scientific reasoning. It is 
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true that it needed the slow and patient work of generations of scholars before the 
guess could ripen into maturity; the discovery of the value of a single letter in the
Old Persian alphabet was sometimes the labour of a lifetime; but, like the seed of 
the mustard tree, the guess contained within itself all the promise of its future 
growth. On the day when Grotefend identified the names of Darius and Xerxes, the 
decipherment of the cuneiform inscriptions, and therewith of the history, the 
theology and the civilization of the ancient Oriental world, was potentially 
accomplished. 

1 In this year an elaborate edition of his work was brought out under the title of Voyages du 
Chevalier Chardin en Perse, et autres Lieux de l'Orient, Enrichis de Figures en Tailledouce, 
qui reprentent les Antiquités et les Choses remarquables du Pais (Amsterdam), two pages (167-
8) in vol. ii. being devoted to the inscriptions, the cuneiform being printed on plate lxix. 
1 Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Volker der alten Welt, 
vol. i. pp. 563 sqq.; translated into English in 1833. 
1 The discovery has sometimes been claimed for Tychsen {De cuneatis hiscriptionibus 
Persepolitanis Lucubratio, 1798, p. 24), but Tychsen supposed that the wedge was used to 
divide sentences, not words. 
2 Undersogelser om de Persepolilanske Inscriptioner (1800), translated into German in 1802. 
1 "Om Zendsprogets," in the Skandinaviske Literaturselskabs Skrifter, xxi., translated into 
German in 1826. 
2 Menwire sur deux Inscriptions cuneiformes trouvées prfc (THamadan (Paris, 1836). 
3 Die Altpersischen Keil-Inschriften von Persepolis (Bonn, 1836). 
1 Journal of the Royal Asiatic Society, x. 
1 Monument de Ninive, with plates drawn by Flandin. 
2 See his Memoir, "Sur lecriture assyrienne," in the Journal asiatique, 1847-8, ix.-xu 
1 Transactions of the Royal Irish Academy, xxi. pp. 240 sqq See also pp. 114 sqq. 
2 Transactions of the Royal Irish Academy, xxii. pp. 3 sqq. 
3 Edinburgh Meeting, p. 140. 
4 Revue archeologique, 1847, pp. 501 sqq. 
1 Recherches sur P/criture cundiforme assyrienne (1849). 
2 Journal of the Royal Asiatic Society, xii. pp. 401 sqq. The translation of the Black Obelisk
inscription is given on pp.431-48. 
1 Atheneam, December 27, 1851. 
2 In the Paper read by Hincks before the Royal Irish Academy in June 1849, and published the 
following year. 
3 For Hincks's translation of the annals of Sennacherib, see Layard's Nineveh and Babylon, pp.
139 sqq. 
* Literary Gazette July 5, 1846.
1 Journal of the Royal Asiatic Society, xiv. 
2 A List of Assyro-Babylonian Characters (1852); also the Transactions of the Royal Irish 
Academy, xxii. (1855), and more especially The Polyphony of the Assyro-Babylonian Cuneiform 
Writing (1863). 
1 See his Asshur and the Land of Nimrod (1898). 
1 F. Jones, Vestiges of Assyria (1855); Journal of the Royal Asiatic Society, xv. pp. 297 
sqq.; and more especially Memoirs, edited by R. H. Thomas, 1857. 
3 Expedition scientifique en Mesopotamie. 
1 In the Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, vi. PP- 337 sqq. 
2 Transactions of the Royal Irish Academy, xxi. pp. 114 sqq. and 233 sqq. 
3 Journal asiatique, xiv. pp. 93 sqq.; xv. pp. 398 sqq. 
1 Journal of the Royal Asiatic Society, xv. 
2 Transactions of the Society of Biblical Archaeology, iii. pp. 465 sqq.; Actes du Vlieme 
Congres International des Orientalistes en 1883, ii. pp. 637 sqq. (1885). 
1 Memoires de la Delegation en Perse; the volumes by Dr. Scheil on the inscriptions that have 
thus far appeared are ii., iii., iv., v. and vi. 
1 Zeitschrift für Assyriologie, 1889, p. 434. 
2 Ak-ka-du; Orientalische Literatur-Zeitung, 1905, p. 268. 
3 Journal of Philology, iii. pp. 1 sqq. I endeavoured to settle the nature of Sumerian 
phonology in a Memoir on "Accadian Phonology," published by the Philological Society, 1877-8. 
1 Die Sumerischen Familiengesetze (1879). 
2 Gottingen Nachrichten, 17 (1880); Die Akkadische Sprache (1883). 
1 Journal of the Royal Asiatic Society, 1848, ix. pp. 387 sqq. 
1 See my article, "On the Language of Mitanni," in the Proceedings of the Society of Biblical 
Archeology, 1900, pp. 171 sqq.; and Leopold Messerschmidt in the Mitteilungen der 
Vorderasiatischen Gesellschaft, 1899, part iv. pp. 175 sqq. 
1 Fr. Delitzsch, Die Sprache der Kossder (1884). 
2 They are now in the possession of M. de Clercq. For a translation of the inscriptions upon 
them, see my Patriarchal Palestine, p. 250. 

CHAPTER II  THE ARCHAEOLOGICAL MATERIALS; THE EXCAVATIONS AT SUSA AND THE ORIGIN OF 
BRONZE 
The modern science of archaeology has been derisively called "the study of pots." As 
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a matter of fact, the study of ancient pottery occupies a prominent place in it, and 
we cannot turn over the pages of a standard archaeological work without constantly 
coming across photographs and illustrations of the ceramic art or reading 
descriptions of vases and bowls, of coloured ware and fragmentary sherds. 
Questions of date and origin are made to turn on the presence or absence of some 
particular form of pottery on a given site, and fierce controversies have arisen over
a single fragment of a vessel of clay. A knowledge of ancient pottery is a primary 
requisite in the scientific excavator and archaeologist of to-day. 

The reason of this is obvious. Archaeology is an inductive science; its conclusions, 
therefore, are drawn from the comparison and co-ordination of objects which can be 
seen and handled, as well as tested by all competent observers. It is built upon what
our German friends would call objective facts, and the method it employs is that 
carefully-disciplined and experimentally-guarded application of the ordinary logic of
life which can alone give us scientific results. 

The method is one which the purely literary mind seems often curiously incapable of 
comprehending; the literary student is accustomed to deal so exclusively with matters
of merely individual taste and theory that he is as little able to understand what is
meant by scientific evidence and probability as the scholar who is not a 
mathematician is able to follow the reasoning of Lord Kelvin. This is a fact which 
has to be borne in mind more especially in archaeological science, for the questions 
with which archaeology is concerned so frequently invade the domain of literature or 
appear so closely connected with questions that are more or less literary, that the 
purely literary scholar is apt to think himself just as well qualified to discuss 
them as "the man in the street" is apt to think himself qualified to discuss the 
etymology of a word. To all such the archaeologist would say, "Go and study your 
pots." 

For pottery is practically indestructible. Like the fossils on which the geologist 
has built up the past history of life upon the earth, it is an enduring evidence, 
when rightly interpreted, of the past history of man. 
Like the fossils, moreover, it exhibits a multitudinous variety of types and forms. 
But in all these types and forms there is an underlying unity. The primitive 
needs of man are everywhere the same, and the powers of mind called in to supply them
are the same also. 
The dish and bowl, the vase and its handles, meet us again and again wherever we go; 
and the same materials for making them meet us also. The hands of man, guided by the 
brain of man, found clay wherewith to manufacture the vessels that he needed, and to 
harden it afterwards in the sun or fire. 

Where or how the first pottery was made we do not know, we probably shall never know.
When palaeolithic man first makes his appearance in Europe he seems not yet to have 
been acquainted with it; but it is difficult to prove a negative in archaeology as in
other sciences, and the absence of palaeolithic pottery may be due only to the 
imperfection of the record. At any rate, as we descend the ladder of chronology the 
existence of man is marked more and more by the fragments of pottery he has left 
behind him; at Rome a whole mountain of it grew up in the space of a few centuries, 
and the huge mounds that encircled Cairo a hundred years ago were mainly formed of 
mediaeval sherds. When excavating on an Egyptian site I have sometimes been tempted 
to think that the people who once lived there must have spent their whole time in 
breaking their household ware. 

Now not only are the primitive needs of man much the same throughout the world and at
all periods of time, the nature of man is much the same also; and a distinguishing 
feature in his nature is love of variety. 
The same variety which we see in the forms of life and in the outward appearance and 
mental aptitudes of man himself is reflected in the products of his skill. 
Yet along with this love of variety goes a strong conservative or imitative instinct 
— an instinct which finds, too, its counterpart in nature, "so careful of the type." 
On the one hand, fashions change; on the other, a fashion once introduced spreads 
rapidly and maintains itself to the exclusion of all others for a determinate period 
of time throughout a determinate area. And to nothing does this apply with more truth
than to pottery. Observation has shown that not only are different tribes or 
countries distinguished by a difference in their pottery, but that in each tribe or 
country similar differences distinguish successive periods of time. When to this is 
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added the practical indestructibility of the potsherd, it will easily be seen what a 
criterion is afforded by it for fixing the age and character of ancient remains, and 
their relation to other monuments of the past. It is not surprising that a study of 
pottery has become the sheet-anchor of archaeological chronology, and that the first 
object of the scientific excavator is to determine the relative succession of the 
ceramic remains he discovers and their connection with similar remains found 
elsewhere. 
Scientific excavation means, before all things else, careful observation and record 
of every piece of pottery, however apparently worthless, which the excavator 
disinters. 

But now, unfortunately, I have to make an admission. We have, as yet, no ceramic 
record in either Babylonia or Assyria. Until very recently there has been no attempt 
in either country at scientific excavation. The pioneers, Layard and Botta and 
Loftus, lived and worked before it was known or thought of, and we cannot, therefore,
be too thankful to Layard for having nevertheless given us so full and accurate an 
account of what he found, and the conditions under which he found it. The excavations
controlled by the British Museum have, I am sorry to say, been for the most part 
destructive rather than scientific; such objects as were wanted by the Museum were 
alone sought after; little or no record has been kept of their discovery, and they 
have been mixed with objects bought from natives, of whose origin nothing was known. 
At one spot, Carchemish, the old Hittite capital, which, though not strictly in 
Assyria, formed part of the Assyrian Empire, and was the seat of an Assyrian 
governor, the so-called excavations conducted by the Museum in 1880 were simply a 
scandal, which Dr. Hayes Ward, who visited the spot shortly afterwards, has 
characterized as "wicked." The archaeological evidence there, which would have thrown
so much light on the Hittite problem, has been irretrievably lost. 

Matters are better now, and if I may judge from the work done by Mr. H. R. Hall at 
Der el-Bahari in Egypt for the Egypt Exploration Fund, his colleague, Mr. L. W. King,
who has recently been excavating for the British Museum in Assyria, will have done 
something to retrieve the archaeological good name of our British excavators in the 
East. M. de Sarzec's excavations at Tello in Southern Babylonia were also conducted 
with some consideration for archaeological method, at all events on the architectural
side, and in the capable hands of M. Heuzey the works of art found there have been 
made to yield valuable results. 
Moreover, the history of Tello may be said to be comprised in a single epoch of 
archaic Babylonia, and all objects discovered on the site may consequently be 
regarded as belonging to one age and phase of Babylonian civilization. Of the 
American excavations at Niffer it is difficult to speak at present. The work there 
has been careful and patient, and has extended over a long series of years. The 
architectural facts have been accurately recorded, at all events in the case of the 
great temple of Bel, and about the sequence of the inscribed monuments there is 
little room for doubt. But accusations of carelessness have lately been brought by 
the excavators one against the other, and when we find the sharpest critic among them
unable to substantiate his own account of the discovery of a library and implicitly 
endorsing the assignment of a Parthian palace to the "Mykenaean" age, it is 
impossible to put much faith in their descriptions of archaeological details. Some 
years ago the Germans explored a cemetery at El-Hibba with considerable care and 
thoroughness, and thus revealed to us pretty much all we know at present about 
Babylonian funereal customs; yet here again too little attention was paid to the 
pottery, and the actual date of the cemetery is still uncertain. It may belong to the
Babylonian period, but it may also not be older than the Persian or even Parthian 
age. 

The Germans are once more working in the lands of the Euphrates and Tigris, but in 
Babylonia their labours have been mainly confined to the Babylon of Nebuchadrezzar, 
where comparatively little has been discovered. Since 1904, however, the chief 
strength of the expedition has been directed upon Qal'at Shiiqat, where Assur, the 
primitive capital of Assyria, formerly stood, and here we may expect that 
archaeological results of first-class importance will at last be obtained. But the 
work there has not yet advanced far enough for more to be done than the mapping out 
of the old city, the ascertainment of certain architectural facts, and the recovery 
of inscriptions of great historical value. 

It will be seen, therefore, that the reproach brought against excavations in Egypt by
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Mr. Rhind in 1862 still holds good of excavations in Babylonia and Assyria. The first
stage in their history is only just passing away. The idea that excavation is a trade
which any one can take up without previous training, and that all the excavator need 
think about is the discovery of objects for a museum, is only beginning to disappear.
In 1862 Rhind could write of Egyptian tombs: "I am not aware that there can be found 
the contents of a single sepulchre duly authenticated with satisfactory precision as 
to what objects were present, and as to the relative positions all these occupied 
when deposited by contemporary hands. 
Indeed, for many of the Egyptian sepulchral antiquities scattered over Europe there 
exists no record to determine even the part of the country where they were 
exhumed.... There have thus been swept away unrecorded into the past illustrative 
facts of very great interest, which cannot now, according to any reasonable 
probability, be replaced, at all events in the degree which there are grounds to 
believe were then possible."1 Happily, Mr. Rhind's words are no longer true of Egypt,
where he himself set the first example of showing how scientific exploration ought to
be carried on, and the result is that the ancient civilization and culture of Egypt 
are now known to us even better than those of classical Greece or Rome. 

But what was true in 1862 of Egypt is still very largely true of Assyria and 
Babylonia. We are beginning to know something about the history of Assyro-Babylonian 
architecture; we know a little about the early work of the Babylonians in metal and 
stone; but the history of Assyro-Babylonian pottery is still, speaking broadly, a 
blank. For most of his knowledge of the ancient Euphratean civilizations the 
archaeologist has to turn to the inscriptions and written literature of which such 
vast quantities have survived, and hence, besides being an archaeologist in the 
strict sense, he must be also a decipherer and a philologist. He is still precluded 
from appealing to the evidence which can be handled and felt. 

From the point of view of the archaeologist written evidence is usually 
unsatisfactory because it admits of more than one interpretation. A translation which
seems certain to one scholar may be questioned by another; an inference drawn from 
the words of a text by one student may be denied by another. 
The statements in the texts themselves may be contradictory, or their imperfection 
may lead to wrong conclusions. Above all, the evidence may come to the archaeologist 
from a philologist whose bent of mind is literary rather than scientific, and who 
will therefore be unable either to appreciate or to understand scientific testimony. 
Nothing is more common than to come across literary critics who cannot be made to 
understand the nature of inductive proof. 

On the other hand, the decipherer of a lost language must necessarily be an 
archaeologist as well. The clues he follows will be largely archaeological, and he 
has to appeal to archaeology at every step. The method he must pursue is the method 
of archaeology and of other inductive sciences, and the materials he uses are in part
the materials of archaeology also. 
The philologist who knows nothing of history and geography, who is unable to follow a
scientific argument and appreciate scientific reasoning, can never decipher; he may 
take the materials given him by the decipherer and work them into philological 
shape,but that is all. We must listen to him on questions of grammar and vocabulary; 
on questions of archaeology his opinions are worth no more than those of the ordinary
man. 

I have insisted on this point because it is a very important one in a study like 
Assyriology. The public naturally thinks that in all Assyriological matters the 
opinion of one Assyriologist is as good as that of another. We might just as well 
suppose that in all matters which come under the head of astronomy the opinions of 
every class of astronomer are equally authoritative. But in astronomy there are 
questions which are purely mathematical, and there are other questions which are more
or less chemical, and the astronomer who has devoted his attention to the spectrum 
analysis is contented to leave to his mathematical colleague abstruse calculations in
advanced mathematics. The Assyriologist who is a grammarian pure and simple is just 
as little an authority on the archaeological side of his study as any one else who is
ignorant of archaeology, and the materials he provides must be dealt with by the 
archaeologist like the literary materials provided for him by the classical 
philologist; the materials in both cases stand on the same footing. 

At the same time, there is a difference between them. In the first place, the 
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literary materials with which the Assyriologist deals are in a very large number of 
instances autographs. They are the actual documents of the writers whose names they 
bear or to whose age they belong. And there is all the difference in the world 
between the letters of a Plato or a Cicero which have come down to us through 
numerous copyists and the letters of Khammu-rabi of Babylon, the originals of which 
are now in our hands. The inscriptions in which Nebuchadrezzar describes his building
operations or the contemporaneous annals of the Assyrian kings are, from the 
historical point of view, of far more value than the books written about them at a 
later date, however admirable the latter may be as works of literature; in other 
words, they are first-hand sources, and, as such, objective facts of much the same 
character as ancient pottery or stone implements. 
Then, in the second place, the documents have to be deciphered before they can be 
treated philologically; and, as I have already said, the task of decipherment is in 
itself an archaeological pursuit. If carried out on correct lines it is itself an 
instance of the application of the inductive method, and it is, moreover, constantly 
compelled to call archaeology or history to its aid. Assyriology is thus primarily an
archaeological study, using the methods of archaeological science and demanding the 
help of the archaeologist, even though there are Assyriologists who are not 
archaeologists themselves. 

But for the present our archaeological facts have to be taken mainly from the results
of the decipherment of the inscriptions. They are for the most part epigraphical; the
excavator has not yet supplemented them, as in Egypt or prehistoric Greece, on what I
would term the ceramic side. This, at least, is the case in Babylonia and Assyria. It
is no longer the case, however, throughout the ancient Assyro-Babylonian world. There
is one exception to the charge brought by modern archaeology against the excavators 
in the lands of the Tigris and Euphrates. M. de Morgan has been working for the last 
ten years on the site of Susa, the capital of Elam, and he has brought to his labours
the knowledge and experience of an excavator who has been trained in modern methods 
and is fully awake to the requirements of modern science. At last, at Susa, we have 
an archaeological record of the history of culture, based not only on written 
monuments, but also on the more tangible evidence of scientifically-
observed strata of human remains. It is true that Elam is not Babylonia; but one of 
the surprises of M. de Morgan's discoveries is that in the early days of Babylonian 
history Elam was a Babylonian province, and Susa the seat of a Babylonian governor. 
The same culture extended from Sippara on the Euphrates to Susa in Elam, and this 
culture was Babylonian. Hence, in default of materials from Babylonia itself, we may 
see in the history of cultural development at Susa a counterpart of that in Baby- 
lonia, at any rate during the period when Elam and Babylonia were alike under Semitic
rule.1 

At Susa the line of division between the prehistoric or neolithic age and the 
historical epoch is very clearly marked. The prehistoric stratum lies twenty-five 
metres below the surface of the mounds, and is divided by M. de Morgan and his 
fellow-workers into two periods. The first is distinguished by a fine thin pottery, 
with yellow paste, which is already made upon a wheel. It does not exceed from two to
seven millimetres in thickness; it is polished, and decorated with black bands and 
various patterns in a brown colour produced by oxide of iron. The designs are not 
only geometric, but also represent animal and vegetable forms. Among them are rows of
ostriches identical with those found on the painted prehistoric pottery of Egypt. 
Indeed, the explorers were especially struck by the resemblance of the pottery as a 
whole to that of Egypt in the prehistoric age, though it is difficult to see what 
connection there can have been between the two countries at so remote a date, and the
curious similarity between the rows of birds depicted on the vases must remain for 
the present an archaeological puzzle. There is also a certain amount of resemblance 
between the geometric pottery and that disinterred by M. Chantre at the early 
Assyrian colony at Kara Eyuk in Cappadocia, which will be discussed more fully in a 
later chapter.1 
Among the geometrical patterns of the Susian ware spherical forms are common; the 
herring-bone pattern is also met with, as well as a pattern like the Greek sigma. The
under-part of the vases is often decorated, so also is the inside. A form of vase 
frequently found is the water-jar with a rounded foot; the goblet is another common 
shape. Sometimes the vases are supplied with four handles for suspension. 

This fine yellow pottery occurs not only at Susa, but also throughout Elam, but 
practically none of it has hitherto been discovered in Babylonia. 1 One cause of this
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is doubtless that in the alluvial plain of Babylonia a purely neolithic stratum, if 
it existed at all, would lie below the water-level. Maritime shells are met with as 
far north as the site of Babylon, showing that the Persian Gulf once extended thus 
far, and the water of the Euphrates still infiltrates through the soil. 

The period of the fine thin pottery in Elam comes suddenly to an end, and the people 
of the second prehistoric period seem to have been intruders who were less civilized 
than their predecessors and un-acquainted with the art of making the older ware. 
Their pottery is coarse and porous, and the geometric designs upon it are traced with
the pen, not freely painted as in the case of the earlier ceramic. The animal and 
vegetable designs of the older ware have disappeared, and the zones, triangles and 
other geometric figures which take their place are traced in black or maroon-red upon
a yellow clay. The resemblance between this pottery and that of Kara Eyuk is even 
greater than in the case of the pottery of the first period. Thick cylindrical vases 
are common, as well as bowls with a flat bottom and broad sides. Some of the vases 
resemble the bulbous vases of the Egyptian Twelfth dynasty; there are others with 
flat bottoms and angular sides which are also like Egyptian water-jars of the same 
Twelfth-dynasty period. Along with these more characteristic forms of pottery many 
small, unpainted cups have been found, as well as a few finer wheel-made vases of 
ovoid shape and yellow or reddish colour. It should be added that coarse, red, hand-
made pottery abounds in both the prehistoric periods, as indeed it does also in the 
later historic epoch. 

As the second prehistoric epoch drew to a close at Susa, many indications of an 
advance in culture began to show themselves. Vases and flat-bottomed cups of soft 
stone were introduced, among them being a few of alabaster; the bricks began to be 
burnt in a kiln, and even seals with a species of writing upon them made their 
appearance. Nevertheless, the neolithic age does not pass into the age of metal 
through any transitional stages. 

The earliest stratum which marks the historic age yields for the first time clay 
tablets with inscriptions, the characters of which are already developing out of 
pictures into the cursive cuneiform. The inscribed cylinder-seals of Babylonia 
naturally appear along with them; alabaster vases, cups and bowls become common, and 
some of them are cut into the forms of animals. Comparatively little pottery has been
found in this stratum; but this is probably an accident. 

The next stratum brings us to the period of Babylonian supremacy, when the viceroys 
of the Babylonian king ruled at Susa, and Semitic influence was already predominant 
in the Babylonian plain. It is the age of Sargon of Akkad, and its commencement may 
approximately be placed about B.C. 4000. 

The pottery still consists of a yellow paste, though there are also many specimens of
a coarse black clay decorated with incrustations in white. The yellow ware is 
occasionally ornamented with mouldings of trees and other natural objects. A typical 
vase of the period is one of globular shape and small rim, and with a moulded or 
incised rope-pattern running round the centre and lower part of the rim. Another type
is one which looks like an inverted vase, with a series of rope-patterns encircling 
it, while another seems to have been copied from the pile of cylindrical vases into 
which, as into a drain, the body of the dead Babylonian was inserted. These types of 
vase appear to have lasted, with little variation, down to the end of the Persian 
period, though, unfortunately, the disturbance of the ground and the consequent 
mixture of objects under the temple of In-Susinak, where the excavations were carried
on, makes certainty on the point unattainable. Immense quantities of bronze votive 
offerings, of all kinds and sorts, were, however, found here, along with fragments of
glass, and, as inscriptions show that they must all have been buried on the spot 
before the tenth century B.C., we have a time-limit for dating the forms of the 
bronze weapons and tools. 

The archaeological evidence obtained at Susa has been supplemented by excavations 
made some ninety miles to the west of it, at a place called Mussian, on the eastern 
bank of the river Tib. Here there are graves, as well as the remains of a temple and 
houses with vaults, columns and walls of burnt brick. Where the strata have allowed a
section to be cut down to the virgin soil the results are found to agree with those 
revealed by the excavations at Susa. The earliest layer belongs to the neolithic age,
flint and obsidian, as at Susa, being the materials employed for tools and weapons. 
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The pottery is thick and hand-made, the paste being either yellow or red in colour, 
and the surface is often polished, while many of the vases are furnished with holes 
for suspension. 
This layer seems older than anything discovered at Susa. It is followed by a second 
layer, in which the pottery is wheel-made, and is decorated with animal and vegetable
figures in black or red, like the first prehistoric ware of the Susa mounds. Among 
the animal figures are those of men, and one fragment of yellow ware is ornamented 
with the so-called swastika. 
In the upper part of the layer a few fragments of copper have been met with, 
indicating that the neolithic age was beginning to pass into that of copper. 

Above this layer is a third, characterized by a fine ware, usually yellow but 
sometimes greenish in colour, and decorated with designs in lustrous black. In the 
fine specimens the decoration has been laid on before firing, in other cases after 
firing. The pottery as a whole has a general resemblance to that of prehistoric 
Egypt. The culture represented by this layer was still neolithic, but objects of 
copper were making their appearance, and the flint instruments of the past were 
beginning to be superseded by metal, a knowledge of which appears to have come from 
abroad. With the introduction of copper the Elamite or historical epoch may be said 
to have begun. It was now that the temple was first built of crude bricks, reeds 
taking the place of wood, and so pointing to the influence of Babylonia, where reeds 
were plentiful and wood was scarce. 

Another proof of Babylonian influence must be seen not only in ware of Babylonian 
origin, but also in the figures of a nude goddess with the hands placed upon the 
breasts, which originally represented the divinity called Istar by the Semitic 
Babylonians. 
Indeed, from the fact that the goddess was represented in human form we may infer 
that the figures, though first met with in the Sumerian age, were of Semitic 
derivation, and show that Sumerian culture was already being affected by the 
influence of Semitic religious ideas.1 The pottery found along with the figures is of
a very varied description, including coarse red and fine yellow ware. Among the fine 
yellow ware are goblets with a tall cup supported on a foot. 
A typical form of the yellow ware is the vase with angular sides; this, together with
vases of more bulbous shape and terra-cotta stands, is remarkably like some of the 
Egyptian Twelfth-dynasty pottery in form. The stands, more especially, remind us of 
Twelfth-dynasty Egypt. There is also a black ware decorated with incised lines which 
are filled in with white. This black ware is also found in Egypt, where Professor 
Petrie is now inclined to associate it with the Hyksos. At all events it is absent 
there during the interval that elapsed between the prehistoric period
and the epoch of the Twelfth dynasty, and it characterizes the Hyksos sites of the 
Delta, while its foreign and non-Egyptian character has been recognized from the 
first. A few fragments of the same class of pottery have been brought to light at 
Tello in Babylonia, where they would appear to belong to the age of Gudea (B.C. 
2700). One of these formed part of a cylindrical vase or pyxis, identical in shape 
with the black incised pyxides found at Susa at a depth of from five to ten metres 
below the surface. 
On another fragment are spirited drawings of a water-bird, a fish seized by a gull, a
four-footed animal, and a boat with reeds growing behind it, each in a separate 
panel.1 Similar ware has been discovered in Southern Palestine, on the eastern coast 
of Cyprus, in Spain and in the Greek islands. At Syros, for instance, where it goes 
back to the neolithic age, it is associated with alabaster vases, just as it is at 
Mussian. 
Here the bowls and vases of alabaster are strikingly Egyptian in form. 

The clay figures of the Babylonian goddess testify to the same extension of culture 
in the copper age of Western Asia as do the black incised vases with their white 
fillings. M. Chantre has found them at Kara Eyuk in Cappadocia, on the borders of the
Hittite region, though in these the arms are no longer folded across the breast. 
Further west I have lately shown2 that the so-called figure of Niobe on Mount Sipylus
in Lydia is a Hittite modification of them, and Dr. Schliemann discovered one of 
them, of lead, in the ruins of the Second (prehistoric) city at Troy.1 At 
Troy, however, the type was more usually modified in the Hittite direction, as it was
also in the islands of the Egean, where marble figures of the goddess are plentiful.2
In Egypt clay figures closely resembling those of Babylonia and Elam, but with 
the arms outstretched, have been met with from time to time at Karnak, and supposed 
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to be dolls of the Roman period; but since the discovery by M. Legrain of remains 
which prove that the history of Karnak reaches back to the prehistoric or early 
dynastic period, there is no longer any reason for not connecting them with their 
analogues elsewhere. And the discoveries recently made by Professor Pumpelly in the 
tumuli near Askabad, west of Khiva and Herat, go far towards supporting the 
identification. Here the explorers have brought to light two periods of neo- 
lithic culture, in the earlier of which no animals were as yet domesticated, and the 
pottery was of the rudest description. During the second period the domesticated 
animals were introduced, including the horse and camel. Then came an age of copper, 
accompanied by figurines representing the Babylonian goddess, sometimes with the arms
outstretched, sometimes with them lying against the sides, as in Cappadocia. The 
figurines are evidence that the art of working copper was derived from Babylonia, a 
conclusion which is confirmed by M. Henri de Morgan's excavations in the tumuli of 
Talish in Gilan, on the south-western shore of the Caspian. 1 

As far back as our knowledge of Babylonian history extends the inhabitants of the 
country were acquainted with copper, and its use lasted century after century into 
quite recent times. Of a stone age, as I have already said, there is no clear trace. 
It is true that Captain Cros has sunk shafts at Tello, and reached the virgin soil at
a depth of seventeen metres, finding there mace-heads of alabaster and hard stone 
similar to those of primitive Egypt, as well as other stone objects; but no flint 
flakes were met with, and the pottery was similar to that of the higher strata.2 
On the other hand, objects of copper, great and small, including helmets and a 
colossal spear dedicated by a king of Kis, have been disinterred, though nothing 
of bronze has been discovered among the earlier remains. It was the same at Muqayyar,
the ancient Ur, as well as on the site of Eridu, where Taylor found only copper bowls
and the like in the graves, even in those of so late a date as to contain objects of 
iron and an Egyptian scarab.1 At Nififer, moreover, the ancient Nippur, American 
excavation has the same tale to tell. According to Dr. Peters,2 though iron knives, 
hatchets, spear-heads and arrow-heads have been exhumed, the date of which is said to
be between 2000 and 1000 B.C., there is no trace of bronze, the multitudinous 
objects, which further west would have been of bronze, being here of copper. 
As at Ur, the copper age lasts down to the very end of the Babylonian kingdom. 
Hilprecht, on the authority of Haynes, does indeed say3 that in the very lowest 
strata of the temple mound, far below the pavements of Sargon and Naram-Sin (B.C. 
3750), "fragments of copper, bronze and terra-cotta vessels" were disinterred. But no
attempt seems to have been made to analyze the so-called "bronze," which may have 
been a natural alloy of copper with a small percentage of lead or antimony, and the 
age ascribed to the fragments is rendered doubtful by the accompanying statement, 
that "fragments of red and black lacquered pottery" were discovered in the same 
place which were indistinguishable from the red and black pottery of classical 
Greece. As yet, therefore, excavation in Babylonian lands has failed to tell 
us when the art of mixing tin with the copper was discovered and copper was 
superseded by bronze. 

This, however, had taken place before the commencement of the Assyrian age. The 
bronze scimitar of Hadad-nirari I. (B.C. 1330) x finds an exact copy in a scimitar 
discovered by Mr. Macalister at Gezer in Palestine,2 and the tools and weapons 
exhumed at Nineveh are of bronze and not copper. Analysis shows that the bronze 
usually consisted of about one part of tin to ten of copper, though for special 
objects like bells the amount of tin was considerably increased.3 When was it that 
the tin was first imported and intentionally mixed with the copper in order to 
harden the metal? 

In default of archaeological evidence, the only possibility there is of discovering 
an answer to this question lies in an examination of the primitive pictures out of 
which the cuneiform characters eventually developed. Here we are at once struck by a 
curious fact. The "determinative" attached to ideographs signifying "knife," "weapon"
and the like is not an ideograph which expresses the name of a metal; nor is it an 
ideograph denoting "stone," but one which means "wood." That is to say, the material 
of which cutting instruments were made at the time when the picture-writing of 
Babylonia came into existence was neither metal nor stone, but wood. 
That it should not have been stone is explained by the geology of the Babylonian 
plain, which consists of alluvial soil devoid of stones. That it should not 
have been of metal can only mean that the inventors of the pictorial script were not 
yet acquainted with the use of copper, bronze or iron. In default of metal and stone 
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they had to content themselves with hard wood. 

On the other hand, copper, as well as gold and silver, had become known to them when 
the primitive pictographs were still in process of formation, and long before they 
had passed into cursive cuneiform. 
Copper was represented by the picture of an ingot or square plate of the metal with a
handle attached to it, showing that it was already in a fused and worked state when 
it was imported into Babylonia. 
Gold seems to have originally been denoted by the picture of a collar or necklace, 
which signified "shining," and was afterwards employed before the names of the 
precious metals. I have, however, never found this collar actually used to signify 
"gold"; in the earliest texts yet discovered the phonetic syllable gi is attached to 
it when "gold" is denoted, the Sumerian word for "gold" being azag-gi. "Silver" 
was "the white precious metal," the symbol for "white" being attached to the picture 
of the collar, and so forming a compound ideograph. This implies that silver became 
known to the inventors of the hieroglyphs at a later period than gold, though still 
before what I will call the cuneiform age. Even iron was known to them at the same 
early epoch, and was expressed by ideographs which literally mean "stone 
of heaven,"l an indication that meteoric iron must be referred to. 

But now comes a fact which is difficult to explain, so contrary is it to the 
archaeological evidence. As we have seen, no traces of bronze have been found in 
the Assyro-Babylonian region before the beginning of the Assyrian age — let us say 
about B.C. 2000. 
Nevertheless, by the side of the simple ideograph which denotes the Sumerian tirudu, 
"copper" — er& in Semitic Babylonian — we find a compound ideograph signifying 
"bronze," called zabar in Sumerian, from which the Semites borrowed their 'siparrn. 
It is true that it is a compound ideograph, but it occurs in the cuneiform texts, not
only in the era of Gudea (B.C. 2700), but even before the age of Sargon of Akkad 
(B.C. 3800). And an analysis of its earliest form seems to indicate that it really 
must have meant bronze from the first, and that consequently there was no 
transference of signification in later days. Literally it means "white copper," the 
word for "copper" being phonetically written ka-mas, with which the Semitic 
Babylonian kemassu is closely connected. Lead cannot be intended, as that was denoted
by a different word and different ideographs, and I do not see what else "white 
copper" can be in contradistinction to red copper except bronze. Polished copper 
could be termed "bright," but hardly "white."1 

The possibility remains that tin might have been the metal originally denoted by the 
compound ideograph. If so, both the ideograph and the words expressed by it had lost 
all reference to tin before the beginning of the Assyrian period, and neither the 
Assyrian word for "tin" nor the Sumerian word, if any existed, is now known. Tin, 
moreover, was archaeologically late in making its appearance. The earliest examples 
of pure tin of which I know are of the time of the Eighteenth Egyptian dynasty. On 
the other hand, bronze first appears in Egypt in the age of the Twelfth dynasty, 2 
though it does not become common until the Hyksos predecessors of the Eighteenth 
dynasty had made themselves masters of the valley of the Nile. From about B.C. 1600 
onwards, enormous quantities of it were employed in the eastern basin of the 
Mediterranean and the adjoining lands, necessitating an equally large supply of tin. 
What the source of this tin may have been it is not my present purpose to inquire. 
But the persistence of the copper age in Babylonia, as well as in the tumuli of 
Askabad, east of the Caspian, indicates that the manufacture of bronze must have 
migrated from the north-west to the Babylonian plain. We find it first in Assyria, 
not in Babylonia, and it may well be that the Assyrians derived it from Armenia and 
the population of Cappadocia, where, as I shall show in a subsequent chapter, they 
had established colonies at an early period. At all events, the earliest examples 
of bronze yet met with were discovered by Dr. Schliemann in the Second prehistoric 
city at Troy. 
It was to this region that classical tradition referred the origin of working in 
iron. An analysis of the gold of the first six Egyptian dynasties submitted to 
Dr. Gladstone by Professor Petrie proved that it was mixed with silver, and hence 
must have been derived from Asia Minor.1 Egyptian legend made "the followers of 
Horus," who founded dynastic Egypt, metallurgists and smiths whose metal weapons 
enabled them to subdue the older neolithic population. The story as it has come down 
to us declares the smiths to have been workers in iron; iron, however, must be the 
substitute of the later version of the story for some other metal, since, though Vyse
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claims to have discovered an iron clamp in the great pyramid 
of Giza,1 and Petrie has found a mass of iron in a Sixth-dynasty deposit in the 
temple of Osiris at Abydos,2 ironsmiths can hardly have existed in the pre-dynastic 
age. It is probable, therefore, that copper was the metal which the dynastic 
Egyptians introduced into their new home, and which was already in use in Babylonia. 
But the intercourse with Asia Minor, which the gold of the First dynasty indicates 
must even then have been going on, makes it possible that it was from this quarter of
the world that the earliest knowledge of the manufacture of bronze was brought to the
valley of the Nile. Even in the time of the Twelfth dynasty, however, the tools found
by Professor Petrie in the workmen's huts at Kahun are of copper rather than of 
bronze.3 The colossal statue of King Pepi of the Sixth dynasty, discovered at 
Hierakonpolis, is of hammered copper, and we have to wait for the advent of the 
Eighteenth dynasty before bronze becomes the predominant metal. 

That such was the case points to the Hyksos period as that in which bronze succeeded 
in superseding the older copper. It may be that the Hyksos brought the extended use 
of it with them from Syria. 
In Southern Palestine, Mr. Macalister's excavations at Gezer have shown that bronze 
rather than copper was largely employed throughout the so-called Amorite period, 
which went back to an earlier age than that of the Twelfth dynasty, and it is just 
here that in the time of the Eighteenth dynasty bronze itself began to make way for 
iron. Mr. J. L. Myres has recently traced the polychrome pottery of Southern Canaan 
to the Hittite lands of Cappadocia, 1 where the red ochre was found by which it was 
characterized, and a knowledge of bronze may have travelled along the same road. 

But these are speculations which may or may not be verified by future research. For 
the present we must be content with the fact that, in spite of the philological 
evidence to the contrary, copper, and not bronze, was the metal which preceded the 
use of iron in Babylonia, whereas in the northern kingdom of Assyria bronze was 
already known at a comparatively early date. So far as the existing evidence can 
carry us, it seems to indicate that Babylonia was the primitive home of the copper 
industry, while bronze, on the other hand, made its way eastward from Asia Minor and 
the north of Syria. Where bronze was first invented is still unknown to us; all that 
seems certain is that it must have been in a land where copper and tin are found 
together. 

NOTE 
According to the mineralogists, in the western part of the northern hemisphere tin is
found only in Britain, Spain and the neighbourhood of Askabad, the scanty surface-tin
of Saxony, France and Tuscany being too poor and insignificant to have attracted 
attention in antiquity (see de Morgan, Mission Scientifique au Caucase, ii. pp. 16-
28). The American excavations at Askabad under Professor Pumpelly appear to have made
it clear that bronze was not invented in that part of the world, or indeed used in 
early days, and we are thus thrown back on Britain and Spain. It is quite certain, 
however, that bronze made its way to the west of Europe from the east, and the Hon. 
John Abercromby has proved {Journal of the Anthropological Institute, xxxii. pp. 375-
94, and Proceedings of Society of Antiquaries of Scotland, 1903-4, pp. 323-410) that 
the bronze culture came to this country from the valley of the central Rhine where it
cuts the river at Mayence. On the other hand, the bronze-age civilization of the 
Danube valley, the Balkan peninsula and Italy forms a whole with that of the south-
eastern basin of the Mediterranean, which again is closely connected with the bronze-
age culture of the Egean, Asia Minor and Egypt, while the civilization of the Danube 
valley leads on to that of Central Europe and, to a less extent, of Scandinavia and 
Northern Germany. Montelius {Journal of the Anthropological Institute, 1900, pp. 89 
sgq.) has pointed out that the early bronze culture of Northern Italy was carried to 
Scandinavia along the route of the amber trade as far back as the close of the 
neolithic age in Sweden, and the numerous objects of Irish gold found in Scandinavia 
— though, it is true, of somewhat later date — show that commercial relations must 
have existed between the British Islands and the Scandinavian peninsula. Tin might 
have followed the gold route until it met the amber route, by which it would have 
been carried southward to Central Europe and the Adriatic. 

In Western Europe the sword, like the socketed celt, is first met with in the third 
and last period into which the bronze age has been divided. The earliest examples of 
the sword, in fact, are those discovered at Mykenae, which belong to the age of the 
Eighteenth Egyptian dynasty. Schliemann found only the dirk at Troy, and, so far as 
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our present evidence goes, the dirk alone was used by the Hittites and Proto-
Armenians down to the seventh century B.C. The scimitar, however, was known in 
Assyria and at Gezer at least as early as the fourteenth century B.C. (see p. 57 
above), and in Cyprus the sword makes its appearance along with the knife and fibula 
in the later bronze age after the close of the age of copper. 
Similarly in Krete it was only in tombs of the Late Mykensean (or Late Minoan) period
that the cemetery of Knossos yielded swords of bronze {Annual of the British School 
at Athens, x. p. 4). The dirk of the copper age was stanged as at Troy and in the 
Danube valley, the Cyprian and Hungarian forms being practically identical. From the 
Danube valley the stanged spear-head passed to Western Europe during the second 
period of the bronze age. The fibula is not found at Troy, where the early bronze age
will have corresponded with the copper age of Cyprus. 
All this goes to show (1) that the scimitar — the harpe of the Perseus myth — was a 
Semitic invention, while the long sword was of European origin; (2) that at Troy, and
possibly also in Southern Palestine, to which Hittite polychrome pottery was carried 
at an early date, bronze was known at a time when only copper was used in Cyprus and 
Egypt; and (3) that the characteristic weapon of this primitive bronze age was the 
dirk, which continued to characterize Asia Minor long after the sword and scimitar 
had been invented elsewhere. Taken in connection with the fact that the pottery and 
decorative designs of Asia Minor can be linked with those of the Balkan peninsula and
the valley of the Danube, we may provisionally conclude that Northern Asia Minor was 
the home of the invention of bronze. Against this is the fact that no tin has 
hitherto been found there, and we should accordingly have to explain the origin of 
bronze by the theory that after the discovery of various processes for hardening 
copper, further experiments were made with imported tin. Unfortunately, neither the 
south of Cornwall nor Asia Minor, with the exception of the Troad, has as yet been 
scientifically explored from an archaeological point of view. But it deserves mention
that the curious needles with a double head of twisted wire, which are met with among
the remains of the bronze age in Britain, are characteristic of the copper age in 
Cyprus and of the early bronze age at Troy. 

1 Thebes, its Tombs and their Tenants, pp. 62, 66. 
1 For the archaeological results of M. de Morgan's work, see his Memoires de la Delegation en 
Perse, vols. i. and vii. The eighth volume, which will also be devoted to archaeology, is in 
preparation.
1 Chantre, Mission en Cappadoce plates x.-xii. 
1 The yellow and red wheel-made ware, some of it inscribed with characters of the age of 
Gudea, which has been disinterred at Tello, is quite different. This class of pottery, by the 
way, seems to have been preceded by a grey coarse ware, made with the hand. One fragment of 
fine polished yellow ware with traces of black ornamentation has recently been reported from 
Tello by Captain Cros (Revue d'Assyriologie, 1905, p. 59), but the isolated character of the 
discovery makes it probable that it was an importation from Elam. 
1 Copper figurines of the goddess, with hands pressed under the breasts, found in one of the 
earliest substructures of Tello {circa B.C. 4000), are published by M. Heuzey in the Revue 
d'Assyriologie, 1899, p. 44. 
2 Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1905, p. 28. 
1 Heuzey, in the Revue d'Assyriologie, 1905, pp. 59 sqq. and plate iii. Von Lichtenberg 
(Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1906) has lately pointed out that the black 
incised pottery with white fillings is identical in Cyprus, Troy, the Laibach bog and the 
Mondsee, and that the ornamentation which characterizes it is found in the valley of the 
Danube and the pile-dwellings of Switzerland. His attempt to derive it from Cyprus, however, 
cannot be sustained in view of its occurrence in Elam. 
1 Ih'os, p. 337. Schliemann called it the Third city. Dorpfeld's subsequent excavations, 
however, have shown that it really was the Second city, whose history fell into three periods.
2 Some of these represent the goddess with the arms folded, and not pressed against the 
breasts. See, for example, the photograph of one found at Naxos in the Comfites rendus du 
Congres International d'Archaeologie, 1905, p. 221. For Trojan examples, see Ilios, pp. 331-6.
1 See Memoires de la Delegation en Perse, viii. pp. 336-7. A report of some of the results of 
the Pumpelly expedition is given by Dr. Hubert Schmidt in the Zeitschrift fur Ethnologie 1906,
Pt. iii. p. 385. 
2 Flint implements, however, were discovered by Taylor in his excavations at Abu Shahrein, the
site of Eridu {Journal of the Royal Asiatic Society, xv. p. 410 and plate ii.). 
1 See Taylor's "Notes on the Ruins of Muqeyer," in the Journal of the Royal Asiatic Society, 
xv. pp. 271-3 and 415. 
2 Nippur, vol. ii. pp. 381-6. 
3 The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, i. 2, pp. 26-7. 
1 Transactions of the Society of Biblical Archeology, 1876, pp. 347-8. 
2 Figured in the Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund, October 1904, p. 335. 
3 Layard, Nineveh and Babylon, pp. 571-3. 

#20191023  145 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

8985

8990

8995

9000

9005

9010

9015

9020

9025

9030

9035

9040

9045

9050

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

1 ANA-BAR. Bar is given as the Sumerian pronunciation of the word for "stone" {Syllabary 5, 
iv. 11, in Delitzsch's Assyrische Lesestiicke, 3rd edition). In Old Egyptian "iron" was 
similarly ba-n-pet, "stone of heaven," while "silver" was "white gold," "gold" being 
symbolized by a collar. We may compare the Indo-European "white" metal as a name of "silver." 
The Sumerian azaggi, "gold," was a form of azagga^ "precious," more especially "precious 
metal"; the more specific word for "gold" was guskin, with which the Armenian oski must be 
connected. "Silver" was bdbara, the "bright metal," nagga being "lead," the Armenian anag. The
identity of the Armenian and Sumerian words for "gold" and "lead," coupled with the Armenian 
origin of the vine, and the fact that the mountain on which the ark of the Babylonian Noah 
rested was Jebel Judi, south of Lake Van, raises an interesting question as to the origin of 
Sumerian civilization. 
1 It must be remembered, however, that, according to Aristotle, the copper of the Mossynceci 
in Northern Asia Minor was brilliant and white, owing to its mixture with a species of earth, 
the exact nature of which was kept a secret. The Babylonian ideograph for "bronze," therefore,
may have been a similar kind of hardened copper, which was transferred to denote "bronze" when
the alloy of copper and tin became known. 
2 See Garstang, El-Ardbah, p. 10. Dr. Gladstone, however, after giving the results of his 
analysis of the Sixth-dynasty copper discovered by Professor Petrie at Dendera, suggests that 
the small amount of tin observable in it (about one per cent.) may have been added to it 
artificially (Dendereh, p. 61). Bronze was "the normal metal" of the Amorite period at Gezer 
(Mac-alister, Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund, April 1904, p. 1 19), and
the three cities which represent this period go back beyond the age of the Twelfth Egyptian 
dynasty, to at least B.C. 2900 (see Quarterly Statement, January 1905, pp. 28-9). 
At Troy also Schliemann found numerous bronze weapons in the Second (prehistoric) city (Ilios,
pp. 475-9). In Krete bronze daggers of the Early Minoan period (coeval with the Middle Empire 
of Egypt) have been found at Patema and Agia Triada (Annual of the British School at Athens, 
x. p. 198), and the pottery of the Middle Minoan period (B.C. 2000-1500) was associated at 
Palaikastro with a bronze button, two miniature bronze sickles, and a pair of bronze tweezers 
{ibid, p. 202). As for the Caucasus, bronze was not known there till a late date. Wilke 
{Zeitschrift für Ethnologie, 1904, pp. 39-104) has shown that the bronze culture of the 
Caucasus was derived from the valley of the Danube, and made its way eastward along the 
northern coast of Pontus; see also Rossler, Zeitschrift fur Ethnologie, 1905, p. 118. 
1 Dendereh (Egypt Exploration Fund), p. 62, for the gold of the Sixth dynasty; The Royal Tombs
of the Earliest Dynasties, pp. 39-4? for that of the First dynasty. 
1 Vyse, Pyramids of Gizeh, i. p. 276. The clamp was actually found by his assistant Hill, 
after blasting away the two outer stones behind which it had been placed. 
2 Abydos, part ii. p. 33. An iron pin of the age of the Eighteenth dynasty was found by 
Garstang at Abydos (El-Arabah, p. 30). 
3 Illahun, Kahun and Curob, p. 12. Dr. Gladstone's analyses give only about 2 parts of tin to 
96*35 of copper. The bronze of the Eighteenth dynasty found at Gurob yielded a less proportion
of tin (about 7 parts to 90 of copper) than the bronze of the Second Assyrian Empire. A ring 
of pure tin, however, was also discovered at Gurob. 
1 Journal of the Anthropological Institute xxxiii. pp. 367 sqq. 

CHAPTER III  THE SUMERIANS 
Among the first results of the decipherment of the Assyrian cuneiform inscriptions 
was one which was so unexpected and revolutionary, that it was received with 
incredulity and employed to pour discredit on the fact of the decipherment itself. 
European scholars had long been nursing the comfortable belief that the white race 
primarily, and the natives of Europe secondarily, were ipso facto superior to the 
rest of mankind, and that to them belonged of right the origin and development of 
civilization. The discovery of the common parentage of the Indo-European languages 
had come to strengthen the belief; the notion grew up that in Sanskrit we had found, 
if not the primeval language, at all events a language that was very near to it, and 
idyllic pictures were painted of the primitive Aryan community living in its Asiatic 
home and already possessed of the elements of its later culture. Outside and beyond 
it were the barbarians, races yellow and brown and black, with oblique eyes 
and narrow foreheads, whose intelligence was not much above that of the brute beasts.
Such culture as some of them may have had was derived from the white race, and 
perhaps spoilt in the borrowing. The idea of the rise of a civilization outside the 
limits of the white race was regarded as a paradox. 

It was just this paradox to which the first decipherers of Assyrian cuneiform found 
themselves forced. And another paradox was added to it. 
Not only had the civilization of the Euphrates and Tigris originated amongst a race 
that spoke an agglutinative language, and therefore was neither Aryan nor Semitic, 
the civilization of the Semitic Babylonians and Assyrians was borrowed from this 
older civilization along with the cuneiform system of writing. It seemed impossible 
that so revolutionary a doctrine could be true, and Semitic philologists naturally 
denounced it. For centuries Hebrew had been supposed to have been the language of 
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Paradise, and the old belief which made the Semitic Adam the first civilized man 
still unconsciously affected the Semitic scholars of the nineteenth century. It was 
hard to part with the prejudices of early education, especially when they were called
upon to do so by a small group of men whose method of decipherment was an enigma to 
the ordinary grammarian, and who were introducing new and dangerous principles into 
the study of the extinct Semitic tongues. 

The method of decipherment was nevertheless a sound one, and the result, which seemed
so incredible and impossible when first announced, is now one of the assured facts of
science. The first civilized occupants of the alluvial plain of Babylonia were 
neither Semites nor Aryans, but the speakers of an agglutinative language, and to 
them were due all the elements of the Babylonian culture of later days. It was they 
who first drained the marshes, and regulated the course of the rivers by canals, 
thereby transforming what had been a pestiferous swamp into the most fertile of 
lands; it was they who founded the great cities of the country, and invented the 
pictorial characters, the cursive forms of which became what we term cuneiform. The 
theology and law of later Babylonia went back to them, and long after Semitic 
Babylonian had become the language of the country, legal judgments were still written
in the old language and the theological literature was still studied in it. 
The Church and the Law were as loth to give up the dead language of Sumer as they 
were in modern Europe to give up the use of Latin. 

This dead agglutinative language has been called sometimes Akkadian, sometimes 
Sumerian, but Sumerian is the name which has been finally selected. 
In fact, this was the name applied to it by the Semitic Babylonians themselves, who 
included in the term the two dialects — or rather the two forms of the language at 
different periods of its development — which have been preserved to us in the 
cuneiform tablets. Strictly speaking, the dialect which had been most affected by 
contact with the Semites, and had in consequence suffered most from phonetic decay, 
was known as the language of Akkad, but this was because Akkad represented Northern 
Babylonia, which had become Semitic at an earlier date than the south and had been 
the seat of the first great Semitic Empire.1 Both names, Akkadian and Sumerian, are 
correct as applied to the primitive language of Chaldaea, but of the two Sumerian is 
preferable, not only because it was used by the Babylonian scribes themselves, but 
also because it denoted the oldest and purest form of the language before it had 
passed under foreign influence. 
This, then, was the great archaeological fact which resulted from the decipherment of
the Assyro-Babylonian texts. The earliest civilized inhabitants of Babylonia did not 
speak a Semitic language, and therefore presumably they were not Semites. It is 
perfectly true that language and race are not synonymous terms, and that we are 
seldom justified in arguing from the one to the other. But the Sumerian language is 
one of the exceptions which proves the rule. Those who spoke it were the first 
civilizers of Western Asia, the inventors and perfecters of a system of writing which
was destined to be one of the chief humanizing agents of the ancient world, the 
authors of the irrigation engineering of the Babylonian plain, and the builders of 
its many cities. The language they spoke, accordingly, could not have been forced 
upon them by conquerors who have otherwise left no trace behind them, and they 
certainly would not have exchanged it of their own accord for their native tongue. 
The Semitic languages have always been conspicuous for the tenacity with which they 
have held their own, and the conservatism with which they have resisted change. We 
may still hear in the Egyptian Arabic of to-day the very words which were written by 
Semitic Babylonian scribes upon their tablets some four or five thousand years ago. A
Semitic people would have been the last to borrow the language of its less-civilized 
neighbours without any assignable reason. The fact, consequently, that the pioneers 
of Babylonian culture spoke an agglutinative language fully justifies us in 
concluding that they belonged to a race that was not Semitic. 

Sumerian, however, was not the only language in the neighbourhood of the Babylonian 
plain which was agglutinative. Further to the east, in the highlands of Elam, other 
agglutinative languages were spoken, monuments of one or more of which have been 
preserved to us. Whether or not the agglutinative languages of Elam were related to 
the Sumerian of Babylonia, I cannot tell; so far as our materials go at present they 
do not warrant us in saying more than that, like Sumerian, they were of the 
agglutinative type. It is only rarely that the scientific philologist is able to 
separate some of the multitudinous languages of the globe into genealogically related
groups; for the most part they stand isolated and apart from one another, and, 
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however much we may wish to group them together, it is seldom that we find such 
proofs of a common descent as will satisfy the requirements of science. Families of 
speech — or at all events such as can be scientifically proved to be so — are the 
exception and not the rule. 

Eastward of Sumer the type of language was thus agglutinative, as it was in Sumer 
itself. And in the days when civilization first grew up there, there is no sign or 
trace of the languages we call inflectional. 
The speakers of Aryan dialects, whom we find in classical times in Media or Persia or
North-Western India, belong to a later epoch; the old belief in the Asiatic cradle of
the Aryan tongues has long since been given up by the anthropologist and comparative 
philologist, 1 and it is recognized that if we are to look for it anywhere it must be
in Eastern Europe. The Semitic languages are equally absent; the tide of Semitic 
speech which eventually overflowed Babylonia, surged northward and eastward into 
Assyria and Elam, but never succeeded in passing Susiana, and was finally driven 
again from the ground it had once gained there. The home of the Semite lay to the 
west and not to the east of the Babylonian plain. 
Babylonian culture owed its origin to a race whose type of language was that of the 
Finn, of the Magyar or the Japanese. 

The physical characteristics of this race cannot as yet be fully determined. The 
oldest sculptures yielded by Babylonian excavation belong to a time when the Semite 
was already in the land. It might be supposed that the early monuments of Tello, 
which were erected by Sumerian princes and go back to Sumerian times, would give us 
the necessary materials; but not only are they too rude and infantile to be of 
scientific use, they also indicate the existence of two ethnological types, one 
heavily bearded, the other beardless, with oblique eyes and negrito-like face. It is 
not until we come to the age of Semitic domination that sculpture is sufficiently 
realistic for exact anthropological purposes. At the same time, there was to the last
a marked contrast of both form and feature in the artistic representation of the 
Babylonian and his more purely Semitic Assyrian neighbour. The squat, thick figure, 
the full, well-shaven cheeks, the large, almond-shaped eyes and round head of King 
Merodach-nadin-akhi in the twelfth century B.C. still reproduce the characteristic 
form and features of the statues found in the palace of Gudea, the Sumerian high-
priest of Lagas, who lived more than a thousand years before. The aquiline or hooked 
nose, the thick lips and muscular limbs which distinguished the Assyrian are 
generally wanting in Babylonia. And, on the other hand, there is a likeness between 
the Babylonian as he is portrayed on the monuments and the Elamite adversaries of 
Assur-bani-pal, some of whom, it is noticeable, are depicted with beards, though the 
excavations of Dieulafoy and de Morgan at Susa have shown (according to Quatrefages 
and Hamy) that a beardless and short-nosed negrito type with round heads was 
aboriginal in Elam. The same type is reproduced in one of the heads found at Tello, 
and M. de Morgan has pointed out that similar brachycephalic and beardless negritos 
are represented on the monuments of Naram-Sin as serving in the army of Akkad. 1 We 
may conclude, therefore, that they still formed a part of the population of Northern 
Babylonia even in the age when it had passed completely under Semitic rule. Indeed, 
Dr. Pinches has shown that the pure Semitic type is not depicted in Babylonian art, 
outside the kingdom of Akkad, "before the time of the First dynasty of Babylon, which
began to reign about B.C. 2300." 

It has often been maintained that the Sumerians themselves were an immigrant people, 
who had descended from the mountains of Elam. There is nothing unreasonable in the 
supposition; it was always difficult to prevent the mountaineers of Elam from making 
raids in Babylonia, and one of their tribes succeeded in settling in the country and 
establishing at Babylon one of the longest-lived of its dynasties. But the 
supposition mainly rests upon two facts. The pictorial hieroglyphs out of which the 
cuneiform characters have developed had no special sign for "river," while the same 
character represented both "mountain" and "country." It would seem, therefore, that 
the land in which the cuneiform system of writing was first invented was just the 
converse of the Babylonian plain, being at once mountainous and riverless. That the 
same character means both "mountain" and "country" is no doubt a strong argument in 
favour of the Elamite origin of Babylonian civilization. That the use of the 
primitive hieroglyphs should have survived in Elam while it was lost in Babylonia, as
M. de Morgan's discoveries have shown to be the case, is also another fact which may 
perhaps be claimed on the same side; at any rate it indicates that they were known to
the Elamites before the cursive cuneiform had developed out of them. But the want of 
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a special character for "river" is not so decisive as it appears at first sight to 
be. The word "river" is represented by two ideographic signs which literally signify 
"the watery deep," and so point to the fact that those who originally invented them 
lived not in the highlands of the East, but on the shores of that Persian Gulf which 
the Babylonians of the historic period still called "the deep." As it was also known 
as "the salt river," it is not difficult to understand how, to those whose experience
of navigable water had been confined to the Persian Gulf, the Tigris and Euphrates 
would have seemed but repetitions of the Gulf on a smaller scale.1 

The rise of Sumerian culture on the shores of the Persian Gulf is in accordance with 
Babylonian tradition. Babylonian myths told how Oannes or Ea, the god of culture, had
risen each morning out of his palace in "the deep," bringing with him the elements 
of civilization which he communicated to mankind. 
Letters, science and art had all been his gifts. He had instructed the wild tribes of
the coast to build houses and erect temples; he had compiled for them the first law-
book, and had instructed them in the mysteries of agriculture. Babylonian 
civilization was sea-born. The system of cosmology which finally won its way to 
acceptance with the priesthood and philosophers of Babylonia was one which had been 
first conceived at Eridu, the site of which is now more than a hundred miles distant 
from the sea, but in the early days of Babylonian history, before the silting up of 
the shore, had been its sea-port. Here the first man Adam 1 was supposed to have 
lived, and to have spent his time fishing in the waters of the Gulf. The whole earth 
was believed to have grown out of a primeval deep like the mudflats which the 
inhabitants of Eridu saw slowly emerging from the retreating sea. Philosophy and 
cosmology, with the theology with which they were associated, looked back upon Eridu 
and the Babylonian coast as their primeval home.2 

In fact the physical conditions of the Babylonian plain rendered it impossible for 
the first culture of the country to have sprung up in it. Before it was reclaimed by 
engineering skill and labour the larger part of it had been a pestiferous marsh. The 
science needed for making it habitable, at least by civilized man, must have arisen 
outside its boundaries. Only when he was already armed with a civilization which 
enabled him to dig canals, to mould bricks, and pile his houses and temples on 
artificial foundations could the Sumerian have settled in the Babylonian plain and 
there developed it still further. The cities of the plain grew up each round its 
sanctuary, which became a centre of civilization and progress, of agriculture and 
trade. But the builders of the sanctuaries must have brought their culture with them 
from elsewhere. 

Of these sanctuaries the most venerable was that of Bel the Elder at Nippur. It has 
been systematically excavated by the Americans down to its foundations, and the 
successive strata of its history laid bare. 
Inscribed objects have been found in all the strata, carrying the history of the 
cuneiform system of writing back to the days when the temple was originally built. 
But it is still the cuneiform system of writing as far back as we can go, that is to 
say the characters are the cursive forms of earlier hieroglyphic pictures, the 
features of which are in most cases scarcely traceable. 
Here and there, it is true, the primitive pictorial form has been preserved, but this
is the exception and not the rule. As a rule the earliest writing found at Nippur, 
and coeval with the foundation of its temple, is already the degenerated and cursive 
hand which we call cuneiform. 

The fact is very noteworthy. The cuneiform characters have assumed the shapes which 
give them their name owing to their having been inscribed on clay by a stylus of wood
or metal, which obliged the writer to substitute a series of wedge-like indentations 
for curves and straight lines. As time went on, the number of the wedges was reduced,
the forms of the characters were simplified, and the resemblance to the pictures they
were once intended to represent became more and more indistinct. The cuneiform script
is, in short, a running hand, like the hieratic of Egypt. 
But whereas in Egypt the hieratic running hand does not come into common use until 
long after the beginning of the monumental period, while the pictorial hieroglyphs 
continued to be employed to the last, in Babylonia the cuneiform running hand has 
superseded the primeval pictures as far back as our records carry us. When the temple
of Nippur was built — and it was probably one of the first, if not the first, to be 
built in the Babylonian plain — the clay tablet was already in use for writing 
purposes, and the cursive cuneiform had taken the place of the older hieroglyphs. 

#20191023  149 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

9255

9260

9265

9270

9275

9280

9285

9290

9295

9300

9305

9310

9315

9320

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

The Babylonian plain was called by its Sumerian inhabitants the Edin, or "Plain," a 
name which was borrowed by the Semites and has been made familiar to us by the book 
of Genesis. Originally it had meant all the uncultivated flats on either side of the 
Euphrates, but it soon acquired the sense of the country as opposed to the city, and 
so of the cultivated plain itself. Most of the important Babylonian cities were built
in it between the Euphrates on the west and the Tigris on the east. A few only lay 
beyond it on the western bank of the Euphrates. One of these was Eridu, another was 
Ur, a third was Borsippa. 

Of Eridu I have already spoken. Some six or eight thousand years ago it was the sea-
port of primitive Babylonia. 1 Ur, which stood close to it, seems to have been a 
colony of Nippur, and therefore of comparatively late origin.2 Borsippa was a small 
and unimportant town, which eventually became a suburb of Babylon, and Babylon, on 
the eastern bank of the Euphrates, was itself a colony of Eridu.3 
Hence of the cities which stood outside the Edin of Babylonia, and may therefore 
belong to an age when Babylonian civilization was still in its infancy, Eridu alone 
is of account. And the priority even of Eridu was contested. Traditionally Sippara, 
which is expressly stated to have been in "the Edin," claimed to be the oldest of 
Babylonian cities; one quarter of it bore the name of "Sippara that is from 
everlasting," and like Eridu, it believed itself to have been the abode of the first 
man.1 Thus far, however, the monuments have given us nothing to substantiate the 
claim; the culture-god of Babylonia was Ea of Eridu, not the Sun-god of Sippara, and 
for the present, therefore, we must look to the shore of the Persian Gulf, rather 
than to the "land of Eden" for the cradle of Babylonian civilization. 

At any rate, both Sippara and Eridu were of Sumerian foundation, as indeed were 
nearly all the great cities of Babylonia. Eridu was a later form of the older Eri-
dugga, "the good city," a name which seems to have been the starting-point of more 
than one legend. The growth of the coast to the south of it gives us some idea as to 
the age to which its foundation must reach back. 

It was, as I have said, the primitive sea-port of Babylonia, and its legend of the 
first man Adamu made him a fisherman in the Persian Gulf. Its site is now rather more
than a hundred miles distant from the present line of coast. The progress of alluvial
deposit brought down by the Euphrates and Tigris can be estimated by the fact that 
forty-seven miles of it have been formed since Spasinus Charax, the modern 
Mohammerah, was built in the age of Alexander the Great, and was for a time the port 
of Chaldsea. 
During the last 2000 years, accordingly, the rate of deposit would seem to have been 
about 115 feet a year. This, however, does not agree with the observations of Loftus,
who made the rate not more than a mile in every seventy years,1 while on the other 
hand Sir Henry Rawlinson adduced reasons for believing it to have been more rapid in 
the past than it is to-day, and that consequently the rate must once have been as 
much as a mile in thirty years.2 It is desirable that some competent geologist should
study the question on the spot. Taking, however, as a basis of calculation, the one 
known fact of the rate of growth since the foundation of Spasinus Charax, and bearing
in mind that before the junction of the Tigris and Euphrates the rate of advance must
have been comparatively slow, we should have to go back to about B.C. 5000 as the 
latest date at which Eridu could still have been the sea-port of the country. 

Was it here that the system of writing which was so closely entwined with the origin 
of Babylonian civilization was first invented? Babylonian tradition in later days 
certainly believed that such was the case, and the fact that Ea of Eridu was the 
culture-god of Babylonia is strongly in its favour. But there are difficulties in the
way. Eridu was the home of the "white witchcraft" of early Chaldaea; it was here that
the charms and incantations were composed which gave the priesthood of Eridu its 
influence, and made the god they worshipped the impersonation of wisdom. The belief 
that he was the originator of Babylonian culture may have had its source in the 
system of magic which was associated with his name. 
Eridu was built on the Semitic side of the Euphrates, and the Semitic tribes who 
received their letters and their civilization from the Sumerians of Eridu would 
naturally have looked upon the city of their teachers as the primeval home of 
Sumerian culture. The traditions that made Eridu the starting-point of Sumerian 
civilization could thus be explained away, and we should be left free to settle the 
question of its origin upon purely archaeological evidence. 

#20191023  150 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

9325

9330

9335

9340

9345

9350

9355

9360

9365

9370

9375

9380

9385

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

Unfortunately the site of Eridu has not yet been systematically excavated. Once again
the archaeological materials for settling an archaeological question are not at hand,
and we are thrown back upon an examination of the picture-writing from which the 
cuneiform characters are derived. Here the evidence on the whole may be said to be in
favour of tradition. 
It is true that there is no special ideograph for "river," but there is one for "the 
deep," and "the spirit of the deep" must have been a chief object of worship at the 
time when the primitive hieroglyphs were first formed. 
The "ship," too, played a prominent part in the life of their inventors, and the 
picture of it represented it as moved not by oars but by a sail.1 The flowering reed 
was equally prominent, and was even used to symbolize what stood firm and 
established.2 Houses, fortresses, temples, and cities were built of brick, and vases 
were moulded out of clay.3 The tablet, rectangular or square, was already employed 
for the purpose of writing, but as it was provided with a3 handle or a couple of 
rings at the top,1 think it was more probably of wood than of clay. The sheep, goat 
and ox were domesticated,1 and so also probably was the ass,2 and corn was cultivated
in the fields. 
The symbol of the "earth" appears to have been the picture of an island of circular 
or elliptical form. Among trees the cedar was well known. 

All this points to the sea-coast of Babylonia as the district in which its 
civilization first arose. But on the other hand, there is the fact that "country" and
"mountain" are alike represented by the picture of a mountainous land. There is also 
the fact that the land in which the inventors of the hieroglyphs lived was one in 
which copper, gold and silver were procurable — perhaps also meteoric iron; and the 
further fact that hard wood was sufficiently plentiful for tools or weapons to have 
been made of it before the employment of metal. That they should have been made of 
wood, however, and not of stone, is a strong argument in favour of the Babylonian 
coast. 

It is on wood, moreover, that the first hieroglyphs must have been painted or cut. 
Many of them represented round objects or were formed of curved lines, which were 
transformed into a series of wedge-like indentations when imprinted by a stylus upon 
clay. 
We know, therefore, that clay was not the original writing material; its use as such,
in fact, is coeval with the rise of that cursive script which, in the case of the 
Egyptian hieroglyphics, is called hieratic, but in Assyro-Babylonian is known as 
cuneiform. It was the attempt to reproduce the old pictures upon clay that created 
the cuneiform characters. As metal is not likely to have been employed by the 
primitive scribes of Chaldaea, and there is no trace of stone having been used — even
the stone cylinder of later days being called a dup-sar or "written tablet" — we are 
left to choose between wood and papyrus. In favour of papyrus is the fact that the 
circular forms of so many of the pictures suggest that they were originally painted 
rather than engraved; on the other hand, it is doubtful whether the papyrus grows in 
the Babylonian rivers, or at any rate did so in the prehistoric age. And the 
pictograph of a "written document" is not a strip or roll of papyrus, as in Egypt, 
but a tablet with a handle or loop. It is true that the primeval picture which 
denoted "copper" has much the same form, but as even cutting instruments had the 
determinative of "wood" attached to them in the early picture writing, it is clear 
that the original tablet could not have been of metal, whatever might have been the 
case with its later successors. 
The picture, moreover, of the "tablet" is distinguished from that of a "plate of 
bronze" by the addition of a string which is tied to the handle. 

On the whole, therefore, the only archaeological evidence available at present is on 
the side of the tradition which made Babylonian culture move north-ward from the 
coast. The only fact against it of which I know is that, as I have already stated, 
the word for land was symbolized by the picture of a triple mountain. But this fact 
is not insuperable. 
Before the silting up of the shore, the old coast-line of Babylonia would have 
stretched away north-eastward of Eridu towards the mountains of Elam. Whether the 
mountains that fringed what would then have been the eastern coast of the Persian 
Gulf are visible from the site of Eridu, I do not know; if the clear light of Upper 
Egypt exists there they would be so. 
Nor do I know whether on the western side there are mountain ranges visible in 
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Arabia; these are points which can be cleared up only when the country has been 
thoroughly explored. 

Eridu lay five miles southward of Ur, 1 that "Ur of the Chaldees" from which Hebrew 
history affirmed the ancestor of the nation had come. Ur was never a maritime port 
like Eridu; it stood on the Arabian plateau and looked towards the west. Its face was
turned to the Semitic rather than to the Sumerian world. From the first, therefore, 
it must have been in touch with Semitic tribes. And a curious reminiscence of the 
fact survived in the western Semitic languages. 
Ur or Uru signifies "the city"; it was a Sumerian word, another form of which was 
eri. The word was borrowed by the Semites, and in the Hebrew of the Old Testament, 
accordingly, the idea of "city" is expressed byl ir. The Assyrians of the north, 
whose vocabulary was otherwise so full of Sumerian loan-words, preferred the native 
dlu, "a tent," to which the meaning of "city" was assigned when Sumerian culture had 
been passed on to the Semitic race and the tent had been exchanged for the city. The 
history of the word is a history of early culture as well. 

But I am far from saying that it was through Ur that the civilization of Sumer came 
to be handed on to its Semitic neighbours. On the contrary, such facts as there are 
point in a different direction. Western Semites, whom linguistically we may call 
Arabs or Aramaeans, or Canaanites or Hebrews, doubtless mingled with the Sumerian 
population of Ur, and adopted more or less of its manners and civilization, but it 
was further north, in the Babylonian Eden itself, that the Semite first came under 
the influence of the higher culture, and soon outstripped his masters in the arts of 
life. 

The entrance of the Semitic element into Babylonia is at present one of the most 
obscure of problems. 
All we can be sure of are certain main facts. First of all, as we have seen, the 
early culture of Babylonia, including so integral a part of it as the script, was of 
Sumerian origin. So, too, were the great cities and sanctuaries of the country, as 
well as the system of irrigation engineering which first made it habitable. 
Sumerian long continued to be the language of theology and law; indeed a large part 
of the Babylonian pantheon of later days was frankly non-Semitic. 
As was inevitable under such conditions, the Assyrian language contained an immense 
number of words — many of them compound — which were borrowed from the older 
language, and its idioms and grammar equally showed signs of Sumerian influence. I 
have sometimes been tempted, from a scientific point of view, to speak of Semitic 
Babylonian as a mixed language. 

On the other hand, if the elements of Babylonian civilization were Sumerian, the 
superstructure was Semitic. When the Semites entered into the heritage of Sumerian 
culture, the cuneiform script must have still been in a very inchoate and immature 
state. Its pictorial ancestry must still have been clear, and no scruples were felt 
about altering or adding to the characters. The phonetic application of the 
characters, which was still in its initial stage in the Sumerian period, was 
developed and carried to perfection by the Semitic scribes, and a very considerable 
proportion of their values and ideographic meanings is of Semitic derivation. The 
theological system was transformed, and a new literature and a new art came into 
existence. As Sumerian words had been borrowed by the Semites, so, too, Semitic words
were borrowed by the Sumerians, and it is possible that examples of them may occur in
some of the oldest Sumerian texts known to us.1 The Babylonians of history, in short,
were a mixed people; and their culture and language were mixed like our own. 

This, then, is one main fact. A second is that the Semitic element first comes to the
front in the northern part of Babylonia. It is in Akkad, and not in Sumer, that the 
first Semitic Empire — that of Sargon the Elder, B.C. 3800 — had its seat, and old as
that empire is, it presupposes a long preceding period of Semitic settlement and 
advance in power and civilization. The cuneiform system of writing is already 
complete and has ceased to be Sumerian, archive-chambers of Semitic literature are 
founded, and Semitic authority is firmly established from Susa in the east to the 
Mediterranean in the west. Art is no longer Sumerian, and in the hands of the Semitic
subjects of Saigon and his son Naram-Sin has reached a perfection which in certain 
directions was never afterwards surpassed. The engraved seal-cylinders of the period 
are the finest that we possess. Naturally the Semitic language has superseded the 
Sumerian in official documents, and the physical type as represented on the monuments
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is also distinctly Semitic. 
At the beginning of the fourth millennium before our era, the civilization and 
culture of Northern Babylonia have thus ceased to be Sumerian, and the sceptre has 
fallen into the hands of a Semitic race. 

But there is a third fact. The displacement of the Sumerian by the Semite was the 
case only in Northern Babylonia. In the south, in the land of Sumer, the older 
population continued to be dominant. Sumerian dynasties continued to rule there from 
time to time, and the old agglutinative language continued to be spoken. When a West-
Semitic dynasty governed the country about B.C. 2200, state proclamations and similar
official documents had still to be drawn up in the two languages, Semitic Babylonian 
and Sumerian. 
Sumerian did not become extinct till a later day. 
Indeed, after the fall of the empire of Sargon of Akkad there seems to have been a 
Sumerian reaction. While Susa was lost to the Semites and became the capital of a 
non-Semitic people who spoke an agglutinative language, the power of the Sumerian 
princes in Southern Babylonia appears to have revived. At all events even the dynasty
which followed that of the West-Semites bore Sumerian names. 1 It was only under the 
foreign domination of the Kassites, apparently, who governed Babylonia for nearly 600
years, that the Sumerian element finally became merged in the Semitic and the 
Babylonian of later history was born. 

The last fact is that while what we call Assyrian is Semitic Babylonian with a few 
dialectal variations, it stands apart from the other Semitic languages. A scientific 
comparison of its grammar with those of the sister-tongues leads us to believe that 
it represents one of the two primeval dialects of the Semitic family of speech, the 
other dialect being that which subsequently split up into the varying dialects of 
Canaanite or Hebrew, Arabic, South-Arabic and Aramaean — or, adopting the 
genealogical form of linguistic relationship, Assyro-Babylonian would have been one 
daughter of the primitive parent-speech, while the other daughter comprised the 
remaining Semitic languages. 2 There are two conclusions to be drawn from this; one 
is that the Babylonian Semites must have separated from their kinsfolk and come under
Sumerian influence at a very early period, the other that they moved northward, along
the banks of the Tigris into Assyria. 

With these two inferences we have to be content. Upon the first home of the Semitic 
race or its affinities with other branches of the white race, Babylonia can naturally
throw no light. The earliest glimpses we catch of the Semites of Babylonia are those 
of a people who have already come under the influences of Sumerian civilization, who 
are mingling with their teachers and helping with them to build up the stately 
edifice of historical Babylonia. There were ruder Semitic tribes, it is true, who 
continued to live their own nomad life on the western bank of the Euphrates or in the
marshes that bordered the Persian Gulf. But like the Bedawin of to-day on the 
outskirts of Egypt they were little, if at all, affected by the civilization at their
sides. They remained the same wild savages of the desert as their descendants who 
encamp in the swamps of modern Babylonia; they neither traded nor tilled the ground, 
and the language they spoke was not the same as that of their Babylonian kindred. 
They served, however, as the herdsmen and shepherds of their Babylonian neighbours, 
and the vast flocks whose wool was so important an article of Babylonian trade, were 
entrusted to their care. But Bedawin they were born, and Bedawin they continued to 
be. 

Even the Aramaean tribes of the coast-land kept apart from the Babylonians, whether 
Sumerian or Semitic, until the day when one of their tribes, the Kalda or Chaldeans, 
made themselves masters of Babylon under their prince Merodach-baladan, and from 
henceforward became an integral factor in the Babylonian population. They must have 
settled on the borders of Babylonia at a comparatively late date, when Semitic 
Babylonian had definitely marked itself off from its sister-tongues and the 
Babylonian Semite had acquired distinctive characteristics of his own. The West-
Semitic elements in the population of Babylonia could have entered the country only 
long after the mixture of Sumerian and Semite had produced the Babylonian of history.

The Babylonian of history came to forget that he had ever had another fatherland than
the Babylonian plain, the Eden of the Old Testament, the land whose southern border 
was formed by "the salt river" or Persian Gulf of early Sumerian geography, with its 
four branches which were themselves "heads." Here the first man Adamu x had been 
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created in Eridu, "the good city," and here therefore the Babylonian Semite placed 
the home of the first ancestor of his race. But it was a borrowed belief, borrowed 
along with the other elements of Babylonian culture, and no argument can be drawn 
from it as to the actual cradle of the Semitic race. Like the story of the deluge, it
was part of the Sumerian heritage into which the Semite had entered. 

The Semitic tradition which made the first man a tiller of the ground may also have 
been borrowed from the earlier inhabitants of Babylonia. At all events it is 
significant that the garden in which he was placed was in the land of Eden, and that 
the picture of a garden or plantation is one of the primitive hieroglyphs of Sumer. 
The beginnings of Babylonian civilization were bound up with the cultivation of the 
Babylonian soil; the reclamation of the great alluvial plain was at once the effect 
and the cause of Sumerian culture. Sumerian culture, in fact, was at the outset 
essentially that of an agricultural people. 

Trade would have come later, when Eridu had become a seaport, and ships ventured on 
the waters of the Persian Gulf. It grew up under the shelter of the great 
sanctuaries. Supported at first by the labour of their serfs, the priests in time 
came to exchange their surplus revenues — the wool of their sheep, the wheat and 
sesame of their fields, or the wine yielded by their palms — for other commodities, 
and the temples themselves formed safe and capacious store-houses in which such goods
could be kept. In the historical period Babylonia is already a great trading 
community, and as the centuries passed trade absorbed more and more the energies of 
its population, agriculture fell into the background, and the Babylonia conquered by 
Cyrus could be described with truth as "a nation of shopkeepers." Even the crown 
prince was a merchant who dealt in wool.1 

The increasing preponderance of trade goes along with the increasing preponderance of
the Semitic element in the country, and it is tempting to suppose that there was a 
connection between the two. 
At present, however, there is no positive evidence that such was the case. Nor is 
there any positive evidence that the Semites who settled in Babylonia were not 
already agriculturists. The circumstances in which a people lives are mainly 
responsible for its being agricultural or pastoral, and the fact that the Bedawin 
neighbours of the Babylonians on the western side of the Euphrates remained a 
pastoral race does not exclude the possibility that there were other branches of the 
Semitic family who had already passed out of the pastoral into the agricultural stage
before coming into contact with the Sumerians. On the other hand, it is at least 
noticeable that in Semitic Babylonian the usual word for "city" continued to be one 
which properly meant a "tent" — the home of the pastoral nomad — and that no Semitic 
traditions have come down to us of the beginnings of agricultural life outside the 
limits of the Babylonian "Plain." The title of "Shepherd," moreover, was at times 
given to the Babylonian kings in days subsequent to the Semitic Empire of Sargon of 
Akkad. So far as our materials allow us to judge, city-life was the gift of the 
Sumerian to the primitive Semitic nomad.1 

To the Semite, however, I believe I have shown in my Lectures on Babylonian religion,
2 we must ascribe an important theological conception. In historical Babylonia the 
gods were conceived of in the form of man. Man was created in the image of God 
because the gods themselves were men. But the conception cannot be traced back 
further than the age when the Sumerians and Semites came into contact with one 
another. In pre-Semitic Sumer there are no anthropomorphic gods. We hear, instead, of
the zi or "spirit," a word properly signifying "life" which manifested itself in the 
power of motion. All things that moved were possessed of life, and there was 
accordingly a "life" or "spirit" of the water as well as of man or beast. In place of
the divine "lord of heaven" whom the Semites adored there was "a spirit of heaven"; 
in place of Ea, the later Babylonian god of the deep, there was "a spirit of the 
abyss." Sumerian theology, in fact, was still on the level of animism, and the 
inventors of the script represented the idea of "god" by the picture of a star. 
Vestiges of the old animism can still be detected even in the later cult: by the side
of the human gods an Assyrian prayer invokes the mountains, the rivers and the winds,
and from time to time we come across a worship of deified towns. It was the town 
itself that was divine, not the deity to whom its chief temple was dedicated. So, 
again, the god or goddess continued to be symbolized by some sacred animal or object 
whose figure appears upon seals and boundary-stones, and in some cases we learn that 
the Sumerian prototypes of the later Babylonian divinities bore such names as "the 
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gazelle," "the antelope" or "the bull." 

With the advent of the Semite all is changed. 
The gods have become men and women with intensified powers and the gift of 
immortality, but in all other respects they live and act like the men and women of 
this nether world. Like them, too, they are born and married, and the court of the 
early prince finds its counterpart in the divine court of the supreme Bel, or "Lord."
The Semitic god of Babylon was "lord of gods" and men, of heaven and earth; Assur of 
Assyria was "king of the gods" and lord of "the heavenly hosts." 

It was natural that, corresponding with this lord of the heavenly hosts, there should
be a lord of the hosts of earth, and that as the divine king was clothed in the 
attributes of man, the human king should take upon him the divine nature. Like the 
Pharaohs of Egypt or the emperors of Rome, the early kings of Semitic Babylonia were 
deified. And the deification took place during their life-time, — in fact, so far as 
we can judge, upon their accession to the throne. In the eyes of their subjects they 
were incarnate deities, and in their inscriptions they give themselves the title of 
god. One of them is even called "the god" of Akkad, his capital.1 

Here, then, in the conception of the divine, we have a clear dividing line between 
the Semite and his non-Semitic predecessor. So far back as the cuneiform monuments 
allow us to carry his history, the Semite is anthropomorphic. As a consequence, the 
gods he worships conform to the social conditions under which he lives. In the desert
the sacred stone becomes "the temple of the god"; in the organized monarchy of 
Babylonia each deity takes his appointed place in an imperial court. Under the one 
supreme ruler there are princes and sub-princes, vice-regents and generals, while 
angel-messengers carry the commands of Bel to his subjects on earth, like the 
messengers who carried the letters of the Babylonian king along the high-roads of the
empire. On the other hand, the earthly king receives his power and attributes from 
the god whose adopted son and representative he claims to be. Nowhere has "the divine
right of kings" been more fully insisted on than in ancient Babylonia. The laws of 
the monarch had to be obeyed, foreign nations had to become his vassals, because he 
was a god on earth as the supreme Bel was god in heaven. 

But the reflection of the divine upon the human brought with it not only the 
exaltation of sovereignty, but also the rise of a priesthood. There were priests of a
sort in Sumer of whom many different classes are enumerated. But when we examine the 
signification of the names attached to them we find that they were not priests in the
true sense of the word. They were rather magicians, sorcerers, wizards, masters of 
charms. 
They do not develop into priests until after the Semite has entered upon the scene. 
The god and the priest make their appearance together. 

I do not think, however, that we are justified in concluding that the elaborate 
hierarchy of Babylonia was of purely Semitic origin. On the contrary, like the 
theological system with which it was associated, it was a composite product. Behind 
the gods and god-desses of Semitic Babylonia lay the primitive "spirits" and fetishes
of Sumer; its mythology and cosmological theories rested on Sumerian foundations; and
in the same way the priestly hierarchy was the result of a racial amalgamation in 
which the Semitic element had adopted and adapted the ideas and institutions of the 
older people. We do not find the theology and priesthood of Babylonia among other 
Semitic populations, except where they had been borrowed from the Babylonians (as in 
Assyria); in the form in which we know them they were peculiarly and distinctively 
Babylonian. Like the language of Semitic Babylonia, which is permeated with Sumerian 
elements, or the script, which is a Semitic adaptation of the Sumerian system of 
writing, they presuppose a mixture of race. 
The priesthood eventually proved irreconcilable with "the divine right" of the 
monarch, though both alike had the same origin. The priests prevailed over the king, 
and as in England the doctrine of divine right was unable to survive the accession of
a German line of princes, so in Babylonia the accession of a foreign, non-Semitic 
dynasty (that of the Kassites) dealt a death-blow to the belief in a deified king. 
The king became merely the representative and deputy of the divine "Lord" of heaven, 
deriving his right to rule from his adoption by the god as a son; Bel-Merodach came 
to be regarded as the true ruler of Babylonia, lord of the earth as well as of the 
heavens, and a theocratic state affords but little room for a secular king. The 
priests of Bel decided whom their god should recognize or not, and little by little 
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the controlling power of the state passed into their hands It was in a sense a 
triumph for the non-Semitic element in the population. While the deification of the 
sovereign may be said to have been purely Semitic in its origin, the necessary 
corollary of an anthropomorphic conception of the deity, the supernatural powers 
supposed to be inherent in the priesthood went back to Sumerian times. It was because
he had once been a master of spells that the priest of the anthropomorphic god could 
influence the spiritual world. 
The final triumph of the theocratic principle in Babylonia, where the Semite had been
so long dominant, showed that the old racial element was still strong, and ready to 
reassert itself when the favourable moment arrived. Such, indeed, is generally the 
history of a mixed people: the conquering or immigrant race may seem to have 
suppressed or absorbed the earlier population of the country, but as generations pass
the foreign element becomes weaker, and the nation in greater or less degree reverts 
to the older type. 
NOTE 
So far as the primitive culture of Sumer may be recovered from such of the primitive 
pictographs as can be at present identified, it may be described as follows. 
The inventors of them lived on the sea-coast within sight of mountains, but in a 
marshy district where reeds abounded. Trees also grew there, and the cedar was known.
Stone was scarce, but was already cut into blocks and seals. Tablets were used for 
writing purposes, and copper, gold and silver were worked by the smith. Daggers with 
metal blades and wooden handles were worn, and copper was hammered into plates, while
necklaces or collars were made of gold. Brick was the ordinary building material, and
with it cities, forts, temples and houses were constructed. The city was provided 
with towers and stood on an artificial platform; the house also had a tower-like 
appearance. It was provided with a door which turned on a hinge, and could be opened 
with a sort of key; the city gate was on a larger scale, and seems to have been 
double. 
By the side of the house was an enclosed garden planted with trees and other plants; 
wheat and probably other cereals were sown in the fields, and the shaduf was already 
employed for the purpose of irrigation. 
Plants were also grown in pots or vases. That floods took place is evident from the 
existence of a pictograph denoting "inundation," and representing a fish left 
stranded above the foliage of a tree. Canals or aqueducts had already been dug. The 
sheep, goat, ox and probably ass had been domesticated, the ox being used for 
draught, and woollen clothing as well as rugs were made from the wool or hair of the 
two first. 
A feathered head-dress was worn on the head. Beds, stools and chairs were used, with 
carved legs resembling those of an ox. There were fire-places and fire-altars, and 
apparently chimneys also. Pottery was very plentiful, and the forms of the vases, 
bowls and dishes were manifold; there were special jars for honey, butter, oil and 
wine, which was probably made from dates, and one form of vase had a spout protruding
from its side. Some of the vases had pointed feet, and stood on stands with crossed 
legs; others were flat-bottomed, and were set on square or rectangular frames of 
wood. The oil-jars — and probably others also — were sealed with clay, precisely as 
in early Egypt. Vases and dishes of stone were made in imitation of those of clay, 
and baskets were woven of reeds or formed of leather. Knives, drills, wedges and an 
instrument which looks like a saw were all known, while bows, arrows and daggers (but
not swords nor, probably, spears) were employed in war. Time was reckoned in lunar 
months. Sacred cakes were offered to the gods, whose images were symbolized sometimes
by a bearded human head with a feather crown, sometimes by a two-legged table of 
offerings on which stand two vases (of incense ?). Demons were feared who had wings 
like a bird, and the foundation stones — or rather bricks — of a house were 
consecrated by certain objects that were deposited under them. A "year" was denoted 
by the branch of a tree, as in Egypt, and a "name" by a bird placed over the sacred 
table of offerings. The country was full of snakes and other creeping things, and 
wild beasts lurked in the jungle. The pictographs were read from left to right, and 
various expedients were devised for making them express ideas. Thus mud, "to beget," 
was denoted by the picture of a bird dropping an egg. At other times the pictograph 
was used to express an idea, the pronunciation of which was the same as that of the 
object which it represented. The bent knee, for example, was used to express dug or 
tuk, "to have," since it represented a "knee," which was called dug in Sumerian. 

1 The two dialects were called eme-K.XJ (i.e. enie-lakhkha, W.A.I, iii. 4,31, 32), "the 
language of the enchanter," and eme-SAL, "the woman's language," which are rendered in Semitic
Babylonian, lisan Sumeri and (lisa?i)Akkadi, "the language of Sumer" and "the language of 
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Akkad." In a tablet (81, 7-27, 130, 6, 7) they are said to be "like" one another. Other 
dialects were termed "the language of the sacrificer" and "the language of the anointer," as 
being used by these two classes of priests. 
They differed, perhaps, from the standard dialects in intonation or the use of technical 
words. We hear also of "a carter's language" in which anbarri — which, it is noticeable, is a 
Sumerian word — meant "yoke and reins," i.e. "harness" {Zeitschrift für Assyriologie, ix. p. 
164). 
1 Fick, however, is an exception (Beitrage zur Ku?ide der indogermanischen Sprachen, xxix. pp.
229-247. 
1 Memoires de la Delegation en Perse, i. pp. 152-3. Photographs of the two types — Sumerian 
and Semitic — represented on the early monuments of Babylonia are given by Dr. Pinches in an 
interesting Paper in the Journal of the Royal Asiatic Society; January 1900, pp. 87-93. 
1 It is noticeable that the script of the other people whose civilization grew up on the banks
of a river, the Egyptians namely, contains no special ideograph for "river." The word is 
expressed by the phonetically-written atur, with the determinative of "water" or "irrigation 
basin." As in the primitive hieroglyphs of Babylonia, "the sea" was a "circle." 
1 For proof of this reading see Expository Times, xvii. p. 416 and note infra, p. 91. 
2 See my Religions of Ancient Egypt and Babylonia, pp. 373-84. 
1 Taylor found quantities of sea-shells in its ruins {Journal of the Royal Asiatic Society, 
xv. p. 412). At the time of its foundation an arm of the sea probably ran up to it from the 
south-east, though the myth of Adamu describes him as fishing each day in the waters of the 
actual Gulf, rather than in an arm of it. 
2 The Moon-god of Ur was a "son" of El-lil, the god of Nippur. 
3 For proof of this see my Religion ojthe Ancient Babylonians p. 105. 
1 A tablet obtained by Dr. Hayes Ward divides Sippara into four quarters, "Sippara of Eden," 
"Sippara that is from everlasting," "Sippara of the Sun-god," and "Sippara," which may be the 
"Sippara of Anunit" or "Sippara of Aruru," the creatress of man, of other inscriptions. Amelon
or Amelu, "man," who corresponds with the Enos of Scripture, is said in the fragments of 
Berossus to have belonged to Pantibibla, or "Book-town," and since Euedoranchus of Pantibibla,
the counterpart of the Biblical Enoch, is the monumental Enme-dhur-anki of Sippara, it is 
clear that Pantibibla is a play on the supposed signification of Sippara (from sipru, "a 
writing" or "book"). The claim to immemorial antiquity made on behalf of Sippara may be due to
the fact that Akkad, the seat of the first Semitic empire, was either in the immediate 
neighbourhood of Sippara or another name of one of the four quarters of Sippara itself. 
1 Chaldaea and Susiana, p. 282. 
2 Journal of the Royal Geographical Society, xxvii. p. 1 86. Rawlinson calculated the rate of 
advance from that made by the Babylonian Delta between 1793 an d 1833. In the age of Strabo 
and Arrian the Tigris and Euphrates were not yet united, while in the time of Nearchus (B.C. 
335) the mouth of the Euphrates was 345 miles from Babylon. De Morgan calculates that between 
the age of Nearchus and that of Sennacherib, when the 
Euphrates had not yet joined the more rapid Tigris, the rate of increase must have been much 
slower than it is to-day and have not exceeded eighty metres a year. In the age of Sennacherib
Eridu was already seventy miles distant from the coast (de Morgan, Metnoires de la Delegation 
en Perse, i. pp. 5-23). 
The distance from the Shatt el-Arab (the united stream of the Tigris and Euphrates) to the end
of the alluvium in the Persian Gulf is 277 kilometres, or 172 miles. Some idea of the 
appearance of the coast in the Abrahamic age may be gained from the map of the world drawn by 
a Babylonian tourist in the time of Khammu-rabi which I have published in the Expository 
Times, November 1906. 
1 There is a striking resemblance between the primitive Babylonian picture of a boat and the 
sailing boat depicted on the prehistoric pottery of Egypt, for which last see Capart, Les 
Debuts de l'Art en Egypte, p. 1 16. 
2 Perhaps, however, this was really due to the accidental similarity of sound between gz, "a 
reed," and gin, "to be firm." 
3 The various forms of vases represented in the early pictography are given by de Morgan in a 
very instructive article, "Sur les procedes techniques en usage chez les scribes babyloniens,"
in the Recueil des Travaux relatifs a la Philologie et a l'Archeologie egyptiennes et 
assyrietines, xxvii. 3, 4 (1905). 
Among special vases were those for oil, wine and honey. The butter or oil jar was closed with 
a clay sealing exactly like those of early Egypt. Vases with spouts were also used. 
1 The American excavations at Askabad have shown that the domestication of animals, including 
the camel, took place during the neolithic age, the goat being one of the last to be tamed. 
2 This, however, is not absolutely certain, since the ideograph which denotes an "ass" 
originally signified merely "a yoked beast." 
1 Peters, Nippur, ii. p. 299.
1 Thus in the great historical inscription of Entemena, King of Lagas (B.C. 4000), M. Thureau 
Dangin is probably right in seeing in datn-kha-ra (col. i. 26) a Semitic word. In fact where a
word is written syllabically, that is to say phonetically, in a Sumerian text there is an a 
priori probability that it is a loan-word. 
1 This may of course have been only a literary archaism. But if the kings were really of 
Semitic origin, it is difficult to understand why they should have been ashamed of being 
called by their native Semitic names. 
2 See Hommel, Grundriss der Geographie und Geschichte des Alten Orients, i. pp. 79-82. 
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1 Hitherto read A-da-pa. But the character PA had the value of mu when it signified "man," 
according to a tablet quoted by Fossey, Contribution au Dictionnaire Sumirien-assyrienne, No. 
2656, and in writing early Babylonian names or words the characters with the requisite 
phonetic values were selected which harmonized ideographically with the sense of the words. 
Thus out of the various characters which had the phonetic value of mu that was chosen which 
denoted "man" when the name of the first man was needed to be written. The Semitic Adamu, 
which M. Thureau Dangin has found used as a proper name in tablets from Tello of the age of 
Sargon of Akkad, was borrowed from the Sumerian adatn, which signified "animal," and then, 
more specifically "man." Thus in the bilingual story of the creation we have (1. 9) uru nu-dim
adam nu-mun-ya, "a city was not built, a man was not made to stand upright," and a list of 
slaves published by Dr. Scheil {Recueil de Travaux, etc., xx. p. 65) is dated in "the year 
when Rim-Anum the king (conquered) the land of bi and its inhabitants" (adam-bi). See above, 
p. 76. 
1 Records of the Fast, New Series, iii. pp. 124-7. 
1 Erech was one of the earliest of the Semitic settlements in the Babylonian plain, and Erech 
was known later as 'supuru, "the sheepfold," as is shown by its ideographic equivalent. 
2 The Religions of Ancient Egypt and Babylonia, pp. 276-80.
1 See my Religions of Ancient Egypt and Babylonia, pp. 276-89, 348-61. 

CHAPTER IV  THE RELATION OF BABYLONIAN TO EGYPTIAN CIVILIZATION 
In dealing with the question of origins, science is constantly confronted with the 
problem of unity or polygeneity. Has language one origin or many; are the various 
races of mankind traceable to one ancestor or to several? Do the older civilizations 
presuppose the same primeval starting-point, or were there independent centres of 
culture which grew up unknown to one another in different parts of the world? 
Under the influences of theology the belief long prevailed that they were all sprung 
from the same source; of late the tendency has been in an opposite direction. While 
the biologist has inclined to a belief in the unity of species, the anthropologist 
has seen reason to maintain the diversity of origin in culture. 

The two earliest civilizations with which we are acquainted were those of Babylonia 
and Egypt. To a certain extent the conditions under which they both arose were 
similar. They grew up alike on the banks of great rivers and in a warm, though not 
tropical, climate. They rested, moreover, on organized systems of agriculture, which 
again had been made possible by irrigation engineering. In Babylonia the first 
settlers had found a plain which was little more than a swamp, over which the swollen
streams of the Euphrates and Tigris wandered at will during the annual period of 
inundation, and which needed engineering works on a large scale before it could be 
made habitable. The rivers had to be confined within their channels by means of 
embankments, and canals had to be cut in order to draw off the surplus supply of 
water and regulate its distribution to the land. While the swamp was thus being made 
possible for habitation, the population must have lived on the edge of the desert 
plateau which bordered it, and have there developed a civilization which not only 
produced the engineers and their science, but also the concentrated authority which 
enabled the science to be utilized. 

In Egypt it was the banks and delta of the Nile which took the place of the 
Babylonian plain. Recent discoveries have shown that in the prehistoric age, when the
natives still lived in the desert and led a pastoral life, all this was a morass, the
haunt of beasts of prey and venomous reptiles. But here again the swamp was rendered 
habitable by engineering works similar to those of primeval Babylonia. The swamp was 
transformed into fertile fields, the annual flood of the river was regulated, and an 
elaborate network of canals and embankments spread over the country. 
The pastoral nomads of the neolithic age became agriculturists, or were employed in 
constructing and repairing the works of irrigation, or in erecting monumental 
buildings for their rulers. There is evidence of the same centralized government, the
same directing brain and organizing force that there is in primitive Babylonia. 

Is it possible that two systems of engineering science, so similar in their objects, 
their methods and their results, should have been invented independently in two 
different countries? There are scholars who answer in the negative. But the 
possibility cannot be denied, since an even more elaborate system of irrigation was 
invented in China without any suggestion, as far as we know, from outside. The 
geographical conditions of Babylonia and Egypt, moreover, resemble one another, and 
the question of draining the swamps and regulating the overflow of the rivers once 
raised, the answer to it seems fairly obvious. By itself, therefore, the fact that 
the cultures of ancient Babylonia and Egypt alike rested on a similar system of 
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irrigation engineering would be no proof of their common origin. 

In some respects the problem which the Babylonian engineers were called upon to solve
was more difficult than that which faced the Egyptians. The Nile is fed by the rains 
and melting snows of Abyssinia and Central Africa, and its annual inundation takes 
place in the later summer months. The Euphrates and Tigris flow from the north, from 
the highlands of Armenia, and are at their fullest in the spring. Their overflow 
accordingly comes just before the summer heats, when agriculture is difficult or 
impossible, whereas in Egypt the period of inundation ushers in the most favourable 
time of the year for the growth of the crops. What the Babylonian engineers had to do
was not only to drain off the overflow, but also to store it for use at least six 
months later. With them it was a question of storage as well as of regulation. 

Those then, who believe that the engineering sciences of the Babylonians and 
Egyptians were no independent inventions are bound to see in Babylonia their original
home. It would have been here that the great problems were solved, the practical 
application of which to the needs of Egypt would have been a comparatively simple 
matter. On the chronological side there would be no difficulties in such a view. Old 
as was the civilization of Egypt, the excavations in Babylonia have made it clear 
that the civilization of Babylonia was at least equally old. At Nippur the American 
excavators claim to have found inscribed remains which reach back for nearly ten 
thousand years, and though the data upon which this calculation is based may be 
disputable, it is certain that the earliest monuments met with are of immense age. 
And it must be remembered that they belong to a time when the early pictorial writing
had already passed into a cursive script, and the plain of Babylonia had been a land 
of cultivated fields for unnumbered generations. 

But by itself, I repeat, the practical identity of engineering science in primeval 
Babylonia and Egypt is no proof that it had been learnt by the one from the other. If
we are to fall back on the old belief which brought the civilized population of Egypt
from the plain of Shinar, it must be for reasons which are supported by 
archaeological facts. If such archaeological facts exist, the parallel systems of 
irrigation engineering will be additional evidence; alone, they prove nothing. 

At the outset we are met by a fact which personally I find it hard to explain away. 
The hieroglyphic script of Egypt has little in common with the primitive pictorial 
characters of Babylonia. Objects and ideas like "the sun," "man," "number one," will 
be represented by the same pictures or symbols all the world over, and consequently 
the fact that in both Babylonian and Egyptian writing the sun is denoted by a circle 
and the moon by a crescent is of no significance whatsoever. But when we turn to less
obvious symbols there is comparatively little similarity between the two forms of 
script. The ideograph of "god," for example, is a star in Babylonia, a stone axe and 
its shaft in Egypt; "life" is represented by a flowering reed in the one case, by a 
knotted girdle in the other. It is true that Professor Hommel and others have pointed
to a few coincidences like those between the Egyptian symbol for "foreign land" and 
the Babylonian ideograph of "country," or between the Egyptian and Babylonian signs 
for "city," "place," but such coincidences are rare.1 As a rule, as soon as we leave 
the more obvious conventions of pictorial writing little or no connection can be 
traced between the pictorial characters of Egypt and those of Babylonia. As a whole 
the two graphic systems stand apart. 

Nevertheless I am bound to add that it is only as a whole that they do so. With all 
the general unlikeness there is a curious similarity in a few — a very few — 
instances which it is difficult to interpret as merely the result of accident. The 
round circle with lines inside it which denotes "a city" in Egyptian might be 
explained from the circular villages which still characterize Central Africa; but 
then how is it that the ideograph for "place" in the pictorial script of Babylonia 
had precisely the same form? That the word for "country" should be denoted in the 
Babylonian script by the picture of three mountain peaks may be due to the fact that 
to the Babylonian "country" and "mountain" were the same; but such an explanation 
fails us in the case of the Egyptian hieroglyph of "foreign land," where the three 
peaks appear again, since the hieroglyph for "mountain" in Egyptian has but two. The 
picture of a seat, and a seat, too, of peculiar shape, represents "place" in 
Egyptian; in Babylonian the same picture represents "city," thus inverting the 
ideographic signification of the picture which in Egyptian and Babylonian has 
respectively the meanings of "city" and "place." 
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Between the primitive Babylonian picture of a "ship" and the boats depicted in the 
prehistoric pottery of Egypt, again, the resemblance is very exact, and Professor 
Hommel has pointed out to me a curious likeness between the original form of the 
Babylonian ideograph for "a personal name" and the ka-sign with the Horus-hawk above 
it within which the names of the earliest Pharaohs are inscribed. 1 Indeed the 
learned and ingenious Munich Professor has made out a list of even more striking 
coincidences, where the characters agree not only in sense but also in the phonetic 
values attached to them.1 

Here, however, we trench on another question, the philological position of the 
Egyptian language. 
Egyptian scholars to-day are practically unanimous in believing it to belong, more or
less remotely, to the Semitic family of speech. The Berlin school of Egyptologists, 
who under the guidance of Professor Erman have made Egyptian grammar a special 
subject of investigation, are largely responsible for the dominance of this belief. I
ought to be the last person in the world to protest against it, seeing that I 
maintained it years ago when the patronage of the Berlin Egyptologists had not yet 
made it fashionable. 
At the same time I confess that I cannot follow the Berlin philologists to the extent
to which they would have us go. For them the old Egyptian language is not related to 
the Semitic family of speech "more or less remotely," but very closely indeed. Indeed
in their hands it becomes itself a Semitic language, and as a logical consequence the
Egyptian script is metamorphosed into one of purely Semitic invention. 
But while admitting that Egyptian grammar is Semitic in the sense in which English 
grammar is Teutonic, the comparative philologist is bound to add that it contains 
much which cannot be reduced to a Semitic pattern. The structure, moreover, is not on
the whole Semitic, neither is a large part of its vocabulary. And among the words in 
the lexicon which have Semitic affinities there are a good many which are better 
explained as the result of borrowing than as belonging to the original stratum of the
language. In some cases they are demonstrably words which have been introduced into 
the Egyptian language at a late date; in other cases it seems possible to regard them
as loan-words from Semitic Babylonian which entered the language at a "pre-dynastic" 
epoch. Thus, qemku, "the wheaten loaf" which was used for offerings, is the Hebrew 
qemakh, the Babylonian qimu> and may have been brought into Eygpt along with the 
wheat which was first cultivated in Babylonia and still grows wild on the banks of 
the Euphrates. To what an early period the importation of the cereal must be referred
is shown by its occurrence in the prehistoric graves of Upper Egypt.1 

When all allowances are made, however, the fact remains that the Egyptian language as
we know it was related to the Semitic family of speech. It stood to the latter as an 
elder sister, or rather as the sister of the parent-language which the existing 
Semitic dialects presuppose. It was not like the so-called Hamitic dialects of 
Eastern Africa, which are African languages Semitized, but it was itself of the same 
stock as Hebrew or Semitic Babylonian. It represents, however, a form of language at 
an earlier stage of development than arc any of those which we call Semitic, and it 
has, moreover, been largely influenced and modified by foreign languages, which we 
may term African. So extensive has this influence been that the Semitic element has 
been even more disguised in it than the Teutonic element is disguised in modern 
English. In leaving the soil of Asia the language of Egypt took upon it an African 
dress. 

Now though language can prove but little as regards race, it can prove a great deal 
as regards history. A mixed language means a mixed history, and indicates an intimate
contact between the populations who spoke the languages which are represented in it. 
Egyptian grammar would not have been Semitic if those who imposed it upon the natives
of the Nile had not been of Semitic descent, or at all events had not come from a 
region where the language was Semitic. Nor would this grammar have been modified by 
foreign admixture if a part of those who learned to use it had not previously been 
accustomed to some other form of speech. And since we know of no Semitic languages in
Africa which were not brought from Asia, we are justified in concluding that the 
Semitic element in the Egyptian language was of Asiatic origin. 

But we can go yet a step further. Where two languages are brought into close contact,
the general rule is that that of the stronger race prevails. The conqueror is less 
likely to learn the language of the conquered than the conquered are to learn the 
language of their masters. On the other hand, the negro slave in America became 
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English-speaking, whereas the English emigrant wherever he goes preserves the 
language of his fathers. It is only where a conquering caste brings no women with it 
that it is likely to lose its language. 

When, therefore, we find that Old Egyptian is an Africanized Semitic language, we 
have every right to infer that it is because invaders brought it with them from Asia 
who were Semites either by race or by language. In other words, Egypt must have been 
occupied in prehistoric days by a people who came from the Semitic area in Asia. 

The days were prehistoric, but of the invasion itself history preserved a tradition. 
On the walls of the temple of Edfu it is recounted how the followers of Horus, the 
totem guide and patron deity of the first kings of Upper Egypt, made their way across
the eastern desert to the banks of the Nile, and there, with the help of their 
weapons of metal, subjugated the older inhabitants of the valley. Battle after battle
was fought as the invaders slowly pushed their way down the Nile to the Delta, 
establishing a forge and a sanctuary of Horus on every spot where a victory had been 
gained.1 The story has come down to us under a disguise of euhemeristic mythology, 
but the tradition it embodies has been strikingly confirmed by modern discovery. The 
"dynastic" Egyptians, the Egyptians, that is to say, who founded the Egyptian 
monarchy and to whom we owe the great monuments of Egypt, were immigrants from the 
east. 

The culture of these "dynastic" Egyptians was built up on two solid foundations, the 
engineering skill which made Egypt a land of agriculture, and a system of writing 
which made the organization of the government possible. The culture was at once 
agricultural and literary, and this alone marked it off from the culture of neolithic
(or "prehistoric") Egypt, which belonged to the desert rather than to the banks and 
delta of the river, and which knew nothing of writing. Now we have seen that there 
was one other country in the world in which a similar form of culture had come into 
existence. In Babylonia too we have a civilization which has as its basis the 
training of rivers for the purpose of irrigation and the use of a pictorial script. 
The civilization of Babylonia was, it is true, Sumerian at its outset, but in time it
became Semitic, and expressed itself in a Semitic tongue. It is difficult to avoid 
the conclusion that the Semitic-speaking people who brought the science of irrigation
and the art of writing to the banks of the Nile came, like the wheat they cultivated,
from the Babylonian plain. 

There are two archaeological facts connected with the early culture of "dynastic" 
Egypt which seem to me to prove at any rate some kind of intercourse with Babylonia. 
No building-stone exists in the Babylonian plain; it was therefore the natural home 
of the art of building in brick, and since every pebble was of value it was also the 
natural birthplace of the gem-cutter. Nowhere else could the use of clay as a writing
material have suggested itself, or that of the inscribed stone cylinder which left 
its impression behind it when rolled over the clay. Wherever we have the clay tablet 
and the seal-cylinder we have evidence of Babylonian influence. 

Now recent discoveries have shown that the culture of the early dynastic period of 
Egypt is distinguished from that of later times by the employment of clay and the 
stone seal-cylinder. Neither the one nor the other could have originated in the 
country itself, for Upper Egypt (where all authenticated discoveries of early seal-
cylinders have been made) is a land of stone, and the river-silt, which is mixed with
sand, is altogether unsuited for the purpose of writing. When the Egyptians of the 
Eighteenth dynasty corresponded in Babylonian cuneiform with their subjects and 
allies in Asia, the clay upon which they wrote was brought from a distance. Moreover,
the stone seal-cylinder of the early dynasties is an exact reproduction of the early 
seal-cylinder of Babylonia. Substitute cuneiform characters for the hieroglyphs and 
there is practically no difference between them in many cases. It is difficult to 
believe that such an identity of form is the result of accident, more especially when
we find that, as Egyptian civilization advanced, the seal-cylinder became less and 
less like its Babylonian original, and finally disappeared from use altogether. 
That is to say, as the culture of the people was further removed from its first 
starting-point, and therefore more national, an object which never had any natural 
basis in the physical conditions of the country grew more and more of an anomaly, and
was eventually superseded, first by the "button-seal" and then by the scarab. I see 
no other explanation of this than that it was originally introduced from Babylonia, 
and maintained itself so long in an alien atmosphere only because it was bound up 
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with a culture which had come from the same region of the world. The seal-cylinder of
the early Egyptian dynasties seems to me, apart from everything else, to prove the 
existence of some kind of "prehistoric" intercourse between the civilizations of the 
Euphrates and the Nile. And in this intercourse the influences came from Babylonia to
Egypt, not from Egypt to Babylonia. 

The use of brick in early Egypt points in the same direction. While Babylonia was a 
land of clay, Upper Egypt was a land of stone, and it was as unnatural to invent the 
art of brick-making in the latter country as it was natural to do so in the former. 
To this day the Nubians build their cottages of stone; so too do the Bedawin 
squatters on the east bank of the Nile; it is only where the population is Egyptian 
and the influence of the old Egyptian civilization is still dominant that brick is 
employed. 
Under the Old Empire the Egyptian Pharaohs built even the temples of the gods of 
brick; it was but gradually that the brick was superseded by stone. 
It was the same also in Assyria; here too, in a land of stone, brick was at first the
sole building material, and even the great brick platforms which the marshy soil of 
Babylonia had necessitated continued to be laid. But Assyrian culture was confessedly
Babylonian in origin, and the brick edifice was therefore a characteristic of it. It 
was only by degrees that Assyrian architecture emancipated itself from its early 
traditions, and at first timidly, then more boldly, superseded the brick by stone. 
The example of Assyria throws light on that of Egypt, and as the Assyrian employment 
of brick was due to the Babylonian origin of its civilization, it is permissible to 
infer that the Egyptian employment of brick was also due to the same cause. Once more
we may repeat that there was early intercourse between Egypt and Babylonia — the land
of the brick-maker — and that in this intercourse the prevailing influences came from
the east. 

Such, then, is the conclusion to which the most recent research leads us. The 
"dynastic" Egyptians, the Egyptians of history, spoke a language which is related to 
those of the Semitic family; their first kingdoms, so far as we know, were in Upper 
Egypt, and tradition brought them across the eastern desert to the banks of the Nile.
The culture which they possessed was characterized by Babylonian features, and was 
therefore due either wholly or in part to intercourse with Babylonia. The fact that 
the use of the seal-cylinder — which, by the way, bore the Semitic name of khetem — 
should have lingered in the valley of the Nile to the very beginnings of the Middle 
Empire, is an indication that the period of its introduction could not have been very
remote. The earliest historical monuments which have been revealed to us by modern 
excavation may not, after all, be many centuries later than the time when the culture
of Babylonia found its way to the Nile. 

Indeed, there is a fact which indicates that this is the case, and that the literary 
culture of Babylonia had been imported into the valley of the Nile at a time when 
Egypt was divided into independent kingdoms. At an early epoch an ingenious system of
official chronology had been invented in Babylonia. The years were named there after 
the chief events that had occurred in each of them, among these the accession or 
death of a king being naturally prominent. At the death of a king a list was drawn up
of his regnal years, with their characteristic events, and such lists were from time 
to time combined into longer chronicles. The Babylonians were preeminently a 
commercial people, and for purposes of trade it was necessary that contracts and 
other legal documents should be dated accurately, and that in case of a dispute the 
date should be easily ascertained. 
Now an exactly similar system of dating had been adopted in Egypt before the age of 
the First historical dynasty. A pre-Menic monument dated in this way has been 
discovered at Hierakonpolis in Upper Egypt, and the same method of reckoning time is 
found on ivory tablets that have been disinterred at Abydos. 
The method lasted down to the age of the Fifth dynasty, since the Museum of Palermo 
contains the fragment of a stone from Heliopolis, on which the chronology of the 
Egyptian kings is given from Menes onward, each year being named after the event or 
events from which it had received its official title. The successive reigns are 
divided from one another as in the Babylonian lists, and the height of the Nile in 
each year is further added — a note which naturally is of Egyptian origin. It is, 
therefore, interesting to observe that it is added as a note, independent of the 
event which gave its name to the year. Nothing could prove more clearly the foreign 
origin of the whole system of chronology, since, had it been of native invention, the
height of the Nile, on which the prosperity of the country depended, would have been 
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the first event to be recorded. After the fall of the Old Empire this ancient 
Babylonian method of dating seems to have passed out of use like the Babylonian seal-
cylinder; at all events we find no further traces of it. It was, in short, an exotic 
which never took kindly to Egyptian soil. 

Did the "dynastic" Egyptians bring this method of dating with them, or did they 
borrow it after their settlement in Egypt? The second supposition is very difficult 
to entertain, for intimate trade relations between Babylonia and Upper (or Lower) l 
Egypt in the pre-Menic age appear to be out of the question, and are unsupported by 
any known facts. And literary correspondence, such as was carried on in the time of 
the Eighteenth dynasty, seems equally out of the question. How, then, did the 
Egyptians come to learn the peculiar Babylonian system of chronology unless the 
founders of the culture of which it formed a portion had originally brought it with 
them from the east? 

The same question is raised by the existence in early Egypt of an artistic motif 
which had its origin in Babylonia. This is what is usually known as the heraldic 
position of the figures of men and animals. 
An example of it is found on the famous "palette" of Nar-Buzau discovered by Mr. 
Ouibell at Hierakonpolis, 1 where the hybrid monsters whose necks form the centre of 
the slate are heraldically arranged. 
In this case the design is known to be Babylonian, since M. Heuzey has pointed out a 
Babylonian seal-cylinder on which the two monsters recur. Nar-Buzau is made the 
immediate predecessor of Menes by Professor Petrie on grounds to which every 
archaeologist must assent; but an even better example of the heraldic design is met 
with on a great isolated rock of sandstone near El-Kab which was quarried in the time
of the Old Empire. Here the ownership and opening of the quarry are denoted by an 
elaborate sculpture of the Pharaoh, who is duplicated, his two forms being figured as
seated back to back, with a column between them, while the winged solar disk of Edfu,
with the royal uraei on either side of the orb, spreads its wings above them. Each of
the royal forms holds a sceptre, but that on the left has no head-dress, whereas that
on the right wears a skull-cap, above which is the solar orb with the uraeus serpent 
issuing from it.2 In front of the latter is an altar consisting of a bowl on a stand,
loaves of bread and a cup and jar of wine (with the customary handles for suspension)
being engraved above the bowl along with a series of perpendicular lines which in 
this instance cannot (as has been suggested) represent the fringes of a mat. In front
of the figure on the left is another altar, of different shape, the place of the bowl
being taken by a flat top, above which are six upright lines and a fiat cake. 
Precisely the same altar with the same objects above it are engraved on a broken 
seal-cylinder of ivory found by Dr. Reisner at Naga' ed-Der, which I understand from 
the discoverer to be of the age of the First dynasty. When, therefore, was it that 
the heraldic design in art was introduced into Egypt from its Babylonian birthplace? 
In any case it would seem to have been before the foundation of the united monarchy. 

In Babylonia itself, as we have seen, tradition looked seaward, towards the Persian 
Gulf, for the elements of its civilization. At any rate the seaport of Eridu was the 
gateway through which the culture of Babylonia was believed to have passed. Here on 
the shores of the sea the culture-god of Sumer had his home; here trade sprang up, 
and the sailors and merchants of Eridu came into contact with men of other lands and 
other habits. Is it possible to discover a connection between Eridu and primeval 
Egypt? 

I believe that it is, though in making the attempt we are of course treading upon 
precarious ground. There are certain curious coincidences, one of which, since it 
goes to the heart of Sumerian and Egyptian religion, is necessarily of considerable 
weight. But they are all, it must be remembered, more in the nature of indications 
and possibilities than of ascertained facts. 

Eridu meant in Sumerian "the good city." 
Memphis (Men-nofer), "the good place," the name of the first capital of united Egypt,
had the same signification. In the case of Eridu the name had something to do with 
the fact that the city was the seat of Ea, the god of beneficent spells and 
incantations, who had given the arts and sciences to man, and was ever ready to heal 
those that were sick. The son and vice-gerent of Ea, who carried his commands to 
earth and spent his time in curing diseases and raising "the dead to life," was 
Asari, "the prince," who was usually entitled Mulu-dugga, "the good" or "beneficent 
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one." The character and attributes of Asari are thus the same as those of the 
Egyptian Osiris, who was also known as Ati, "the prince," and was commonly addressed 
as Un-nofer, "the good being." 
Unlike most of the Egyptian deities, Osiris had the same human form as Asari of 
Eridu, and the resemblance between the names of Asari and Osiris — Asar in Egyptian —
is rendered more striking by the remarkable fact that they are both represented by 
two ideographs or hieroglyphs of precisely the same shape and signification.1 It does
not appear possible to ascribe such a threefold identity to mere coincidence. And the
theory of coincidence becomes still more improbable when we remember that while the 
story of Osiris centres in his death and resurrection, one of the chief offices of 
the Sumerian Asari was to "raise the dead to life." Nowhere else in Babylonian 
literature, whether Sumerian or Semitic, do we find any reference to a resurrection; 
the Semitic Babylonians, indeed, did not look forward to a future life at all, or if 
they did, it was to a shadowy existence in a subterranean land of darkness "where all
things are forgotten." It is only in connection with Asari that we hear of a 
possibility that the dead may live again. 
Other resemblances between the theologies of Eridu and primitive Egypt have been 
pointed out. 
Professor Hommel believes that in the Egyptian deity Nun, the heavenly ocean, we must
see a Sumerian god Nun, who also represented the celestial abyss. However this may 
be, an old formula, torn from its context, which has been introduced into the Pyramid
texts of the Pharaoh Pepi I., takes us back not only to the cosmology of Eridu but to
the literary form in which it had been expressed. Pepi, it is said, "was born of his 
father Turn. At that time the heaven was not, the earth was not, men did not exist, 
the gods were not born, there was no death." The words are almost a repetition of 
those with which the Babylonian epic of the creation begins: "At that time the heaven
above was not known by name, the earth beneath was not named ... at that time the 
gods had not appeared, any one of them"; and they are also a distant echo of the 
commencement of the cosmological legend of Sumerian Eridu: "At that time no holy 
house, no house of the gods in a holy place had been built, no reed had grown, no 
tree had been planted." x 

The testimony of philological archaeology, if I may use such a term, is supplemented 
by that of archaeological discovery. Sumerian Babylonia and early dynastic Egypt are 
alike characterized by vases of hard stone, many of which have the same forms. 
Examples of some of them will be found in de Morgan's Recherches sur les Origines de 
l'Egypte, ii. p. 257, where J?quier observes that analogues to the Egyptian vases 
have been disinterred by de Sarzec at Tello in Southern Babylonia, "the shape and 
execution of which are exactly like" those discovered in Egypt, "the only difference 
being that the one are ornamented with hieroglyphics, and the others with a cuneiform
inscription; apart from this they are identical in make." The most remarkable 
instance of identity, however, is the design on the palette of the pre-Menic Pharaoh 
Nar-Buzau to which attention was first called by Professor Heuzey.1 On this we have a
representation of two lions set face to face in the Babylonian fashion, and with long
serpentine necks which are interlaced so as to enclose a circle. Precisely the same 
representation is met with on an early Babylonian seal-cylinder from Tello. 

Years ago I noticed the general likeness presented by the seated statues of Tello to 
those of the Third Egyptian dynasty,2 and suggested that both belonged to the same 
school of sculpture. A little earlier Professor Flinders Petrie had demonstrated that
the standard of measurement marked upon the plan of the city which one of the Tello 
figures holds in his lap is the same as the standard of measurement of the Egyptian 
pyramid-builders, the cubit, namely, of 20*63, which is quite different from the 
later Assyro-Babylonian cubit of 2?*6.1 Still more convincing, perhaps, is the 
Babylonian division of the year into twelve months of thirty days each, which was 
already known in Egypt in the age of the early dynasties. The Babylonian week of five
and ten days reappears in the Egyptian week of ten days, while the division of the 
day into twelve "double hours," six belonging to the day and six to the night, has 
its counterpart in the Egyptian day of twenty-four hours, twelve of which were 
reckoned to the day and the other twelve to the night. Since a list of the thirty-six
decans or zodiacal stars has recently been found on a coffin of the time of the 
Twelfth Dynasty2 it is possible that this distinctively Babylonian invention may also
go back to the age of the first Egyptian dynasties. At all events one of the chief 
stars in the Pyramid texts is "the Bull of heaven," a translation of the Sumerian 
Gudi-bir, or "Bull of Light," the name given to the planet Jupiter in its relation to
the ecliptic. In primitive Babylonian astronomy the zodiacal sign of the Bull ushered
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in the year. 

It may be that some of these evidences of Babylonian influence are referable to 
contact between Babylonia and Egypt in the age that immediately preceded the 
foundation of the united Egyptian monarchy rather than to that still earlier age when
the "dynastic" settlers first settled in the valley of the Nile. But at present we do
not know how such a contact could have taken place. Upper Egypt and not the Delta was
the seat of the first Pharaohs with their Horus-hawk totem, and at the remote period 
when the future civilization of the country was being developed under their fostering
care it is difficult to believe that Babylonian soldiers or traders had made their 
way to the shores of the Mediterranean, much less to the deserts of the Sayyid. For 
the present, at all events, where we have clear proof of the dependence of early 
Egyptian culture upon that of the Babylonians we have no alternative but to ascribe 
it to the Semitic emigrants or invaders to whom the historical civilization of Egypt 
was primarily due.1 This civilization, like that of Babylonia, implied a knowledge of
metal. It was a civilization of the copper age, and thus stood in sharp contrast to 
the neolithic culture, such as it was, of "prehistoric" Egypt. Egyptian tradition, it
is true, believed that the metal weapons with which the followers of Horus had 
overcome the stone-defended natives of the country were of iron, but this was because
the compilers of the story in its existing form projected the knowledge and usages of
their own time back into the past. There is incontrovertible proof that in Egypt, as 
in Europe, the ages of copper and bronze preceded that of iron. But the tradition was
doubtless right in laying stress upon the fact that the invaders were forgers and 
blacksmiths. It would have been by reason of the superiority of their arms that they 
succeeded in subduing the valley of the Nile and reducing its inhabitants to serfdom.
They were, too, "the followers of Horus," under the leadership of a single prince who
was himself a Horus, that is to say, an incarnate god. Here, again, we find our- 
selves in the presence of a conception and doctrine of Semitic Babylonia. There, too,
as we have seen, the kings were incarnate gods, not only the sons of a divinity, but 
themselves divine. In Egypt, apart from the Osirian circle, the gods were not men, 
but animals, and so deeply rooted was this beast-worship in the hearts of the 
indigenous population that even the "dynastic" civilization, with all its unifying 
and absorbing power, never succeeded in doing more than in uniting the head of the 
beast with the body of the man. Even the human Pharaoh was forced to picture himself 
as a hawk. In Semitic Babylonia on the other hand, as we have seen, the deification 
of the king flowed naturally from the anthropomorphic conception of the deity; where 
man was made in the image of God, it was easy to see in him a god on earth. Like the 
use of copper, therefore, the deification of the king which characterized dynastic 
Egypt points back to Babylonia. 

It must not be supposed, however, that because certain elements and leading 
characteristics in the civilization of historical Egypt indicate that the Semitic-
speaking race to whom it was mainly due came originally from Babylonia, there are no 
elements in it which can be derived from elsewhere. On the contrary, there is much 
that is native to Egypt itself. 
Even the script shows but comparatively few traces of a Babylonian origin. If the 
"dynastic" Egyptians came from Babylonia, they must have very considerably modified 
and developed the seeds of culture which they brought with them. And in Egypt they 
found a neolithic culture which had already made considerable progress. The 
indigenous population possessed the same artistic sense as the palaeolithic European 
of the Solutrian and Magdalenian epochs, with whom perhaps it was contemporaneous, 
and under the direction of its dynastic conquerors this sense was trained and 
educated until the Egyptians of history became one of the most artistic peoples of 
the old world. 

But it is noticeable that throughout the historical period whenever the civilizations
of Egypt and Babylonia came into contact, it was Egypt that was influenced rather 
than Asia. The tradition of the earliest ages was thus carried on; the stream of 
influence flowed from the east, and Herodotus was justified in assigning Egypt to 
Asia rather than to Africa. It was, in fact, Asia with an African colouring. 
In the days of the Eighteenth dynasty, when Egypt for the first and last time 
possessed an Asiatic empire, the eastern influence is very marked. The script itself 
became Babylonian, the correspondence of the Government with its own officials in 
Canaan was conducted in the Babylonian language and the Babylonian syllabary, and 
there are indications that even the official memoranda of the campaigns of Thothmes 
III. were drawn up in cuneiform characters. 
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The clay tablets of Babylonia were imitated in Upper Egypt, where hieroglyphic and 
hieratic characters were somewhat awkwardly impressed upon them, and the language was
filled with Semitic loan-words. The fashionable author of the age of the Nineteenth 
dynasty interlarded his style not only with Semitic words, but even with Semitic 
phrases. It is true that the Semitic words and phrases are Canaanite; but Canaan had 
long been a province of Babylonia, and it was because it was permeated with 
Babylonian culture and used the Babylonian script, that the foreign words and phrases
were introduced into the literary language of Egypt. 

On the other hand, so far as, we can judge, there was no reflex action of Egypt upon 
Babylonia. The seal-cylinder was never superseded there by the scarab; indeed the 
only scarabs yet found in the Mesopotamian region are memorials of the Egyptian 
conquests of the Eighteenth dynasty. Neither the hieroglyphs nor the hieratic of 
Egypt made their way eastward into Asia, a fact which is somewhat remarkable when we 
remember over how wide an area the more complicated cuneiform spread. It was Europe 
that was affected by Egypt rather than Asia. 
Before Egypt laid claim to Palestine, Babylonian culture had already taken too firm a
hold of Western Asia to be dislodged, and in Babylonia itself Egyptian influences are
hard to find. In the age of Khammu-rabi, we meet with a few proper names which may 
contain the name of the Sun-god Ra, as well as with the name of Anupum or Anubis on a
stone cylinder, and the hieroglyphic character nefer, "good," is affixed to a legal 
document.1 But this merely proves that in a period when the Babylonian Empire reached
to the confines of Egypt, there were Egyptians settled in Babylon for the purpose of 
trade. A more curious example of possible Egyptian influence is one to which I have 
drawn attention in my lectures on the Religions of Ancient Egypt and Babylonia? 
Thoth, the Egyptian god of literature, was accompanied by four apes, who sang hymns 
to the rising and setting sun. Travellers have described the dancing and screaming of
troops of apes at daybreak when the sun first lights up the earth, and the origin of 
these companions of Thoth has been cleared up by an inscription in a tomb at Assuan. 
Here we learn that in the age of the Old Empire, expeditions were sent by the 
Pharaohs into the Sudan — the home of the apes of Thoth — in order to bring back from
"the land of the gods" Danga dwarfs who could "dance the dances of the gods." 
In the eyes of the Egyptians, it would seem, there was little difference between the 
ape and the Danga dwarf; the one was a dwarf-like ape, the other an ape-like man. But
they alone could perform correctly the dances that were held in honour of certain 
gods, and which are already depicted on the prehistoric vases of Egypt.1 Closely 
allied to the Danga dwarfs and the apes of Thoth are the Khnumu or Pataeki of 
Memphis, the followers of Ptah, who were also dwarfs with bowed legs. Now dwarfs of 
precisely the same form are found on early Babylonian seal-cylinders where they are 
associated sometimes with the goddess Istar, sometimes with an ape and the god Sin.2 
The Babylonian name of the dwarf was the Sumerian Nu-gidda, an indication that his 
association with the deity went back to Sumerian times. We may conclude that, like 
the Danga dwarf of Egypt, he, too, performed dances in honour of the gods. 

The extraordinary resemblance of form between the Egyptian and Babylonian sacred 
dwarfs, as represented in art, raises the question whether the Babylonian dwarf was 
not an importation from Egypt, since the ape with which he was confounded was a 
native of the Sudan. This was the view to which I was long inclined, but there are 
certain considerations which make it difficult to be accepted. 

The Khnumu of Memphis were not the only dwarfs who were represented by the Egyptian 
artists. Still better known was Bes, who became a special favourite in the Roman 
period, when he was made a sort of patron of childbirth. But Bes, it was remembered, 
had come to Egypt from the southern lands of Somali and Arabia, like the goddess 
Hathor or the god Horus. Hathor is, I believe, the Babylonian Istar, who has passed 
to Egypt through her South Arabian name of Athtar; however this may be, Ptah of 
Memphis, whose followers were the Khnumu dwarfs, bears a Semitic name, and must 
therefore be of Semitic derivation. He belongs, that is to say, to the Egyptians of 
the dynastic stock, and is accordingly one of the few Egyptian divinities who is 
depicted in human form. On the other hand, the Sumerian dwarf Nu-gidda is the 
companion of Istar. 

On the Egyptian side, therefore, the dwarfs of Ptah are associated with a god who has
come from Asia, while the dwarf Bes was confessedly of foreign extraction. On the 
Babylonian side the dwarf Nu-gidda was the associate of Istar, the counterpart of 
Hathor, and of Sin, the Moon-god, who was adopted by the people of Southern Arabia, 

#20191023  166 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

10385

10390

10395

10400

10405

10410

10415

10420

10425

10430

10435

10440

10445

10450

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

and whose name was carried as far as Mount Sinai on the borders of Egypt. All this 
suggests that the sacred dwarf came to the valley of the Nile from Babylonia and 
Arabia like the name of Ptah, the creator of the world. In this case it would have 
come with the dynastic Egyptians before the age of history begins. 

But, on the other hand, there is the ape, and the ape is figured along with the dwarf
on the Babylonian seals. It is true that the ape is equally foreign to Egypt and 
Babylonia, but the Sudan is nearer Egypt than Southern Arabia is to Babylonia. The 
actual date and path of migration, therefore, of the sacred dwarf must be left 
undecided. Whether he was brought to Egypt at the dawn of history, or whether he 
travelled to Babylonia in the historical age remains doubtful. All we can be sure of 
is that the sacred dwarfs of Babylonia and Egypt were originally one and the same, 
and that they testify to an intercourse between the two countries of which all 
literary record has been lost.1 

The same verdict must be given in the case of another point, not only of resemblance,
but of identity, between ancient Egypt and Babylonia. This is the shaduf or 
contrivance for drawing water from a falling river for the sake of irrigation. The 
shaduf, which is still used in Upper Egypt, can be traced back pictorially to the 
time of the Eighteenth dynasty, but the basin system of irrigation with which it was 
connected was already of immemorial antiquity. It is a simple yet most effective 
invention, and on that account perhaps the less likely to have been independently 
invented, for it is always the obvious which remains longest unnoticed. In the modern
shaduf a long pole is laid across a beam which is supported at either end upon other 
poles or on pillars of brick or mud; it is kept in place by thongs and is heavily 
weighted at one end, while at the other end a bucket or skin is attached to it by 
means of a rope. The shaduf of the Eighteenth dynasty was supported sometimes, as to-
day, on a cross-beam, sometimes on a column of mud, and the bucket was of triangular 
form with two handles to which the rope was tied. Representations of it from Theban 
tombs will be found in Maspero's Dawn of Civilization, p. 764, and Sir Gardner 
Wilkinson's Ancient Egyptians, plates 38 and 356. 
Precisely the same machine is represented on a bas-relief found by Layard in the 
palace of Kuyunjik at Nineveh,1 the only difference being that the shaduf-worker 
stands upon a platform of brick instead of on the bank itself, and that the pillar 
upon which the pole is supported seems to be built of bricks rather than of mud. The 
machine, however, is identical in both its Egyptian and its Assyrian form. That the 
bas-relief should have been found in Assyria and not in Babylonia is a mere accident.
Like almost everything else in Assyrian culture, the invention was of Babylonian 
origin, and, in fact, formed part of the system of irrigation which made the plain of
Babylonia habitable. Herodotus, who calls the machine a ??cavelov, describes it as 
being used as in Egypt, and for the same reason, since the river did not rise to the 
actual level of the cultivated ground, which, like that of Egypt, was divided into a 
number of basins.2 

The palace of Kuyunjik belongs to the last age of Assyrian history. But the shaduf in
Babylonia went back to the Sumerian period, as we know from the references to it in 
the lexical tablets. It was called duldtum in Semitic Babylonian, the pole or poles 
being kakritum, and the bucket zirqu or zirqatum (Sumerian sd),1 and an old Sumerian 
collection of agricultural precepts describes how the irrigator "fixes up the shaduf,
hangs up the bucket and draws water."2 
The "irrigator" was naturally an important personage in early Babylonia, and legend 
averred that the famous Sargon of Akkad, the founder of the first Semitic Empire, had
been rescued as a child from a watery grave, and brought up by one. In both Babylonia
and Egypt the shaduf was closely associated with a system of irrigation which went 
back to the dawn of their several histories. 

What explanation must we give of its identity in the two countries? There are three 
possibilities. In the first place, it may have been invented independently on the 
banks of both the Euphrates and the Nile. 
Similar conditions tend to produce similar results. 
But against this is the fact that the shaduf was not the only kind of irrigating 
machine that was suggested by the nature of the two rivers and the lands through 
which they flowed. In modern Egypt, besides the shaduf there are the saqia, or water-
wheel, and an irrigating contrivance which is in use in the Delta. 
The water-wheel, we know, was a Babylonian invention which was imported into Egypt in
comparatively recent times; the irrigating contrivance of the Delta, which consists 
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of a bucket suspended on a rope swung by two men who stand facing each other, is a 
primitive instrument which might have been invented anywhere. 
Its survival is due to the fact that in the flat marshes of the Delta, the shaduf, 
though saving labour, is not necessary, and it therefore continued to be employed 
there after the shaduf was known. But this implies that the shaduf was not the oldest
instrument for raising the water of the Nile. 

Then there is the second possibility that the shaduf was borrowed by Egypt from 
Babylonia or by Babylonia from Egypt in historical times. In Babylonia, however, we 
can trace its history back to the Sumerian epoch, and in both countries it was 
intimately connected with a system of irrigation the origin of which must be sought 
in the prehistoric age, and which was probably carried from the valley of the 
Euphrates to that of the Nile. There remains the third possibility that it came to 
Egypt along with the system of irrigation itself. 

It is always easier to ask questions than to answer them, in archaeology as in other 
things. There are many details connected with the early relationship between the 
civilizations of Babylonia and Egypt which must be left to future research to 
discover. 
But of that relationship there can now be little question in the minds of those who 
are accustomed to deal with inductive evidence. There was intercourse in the 
prehistoric age between the two countries, and the civilizing influences, like the 
wheat and the language, came from the lands which bordered on the Euphrates. 
Civilized man made his way from the east, and dwelt in primeval days "in the land of 
Shinar." x 

1 In Egyptian, however, the bird stands over a door, while in Babylonian it is over the two-
legged stool on which two vases of offerings are set when it is used to denote the image of a 
god. 
The Sumerian pictograph for "(divine) lord" or "lady" (nin) is the representation of a similar
vase on a mat, and thus has the same form as the Egyptian hotep. The Egyptian nefer, "good," 
finds its exact counterpart in the Babylonian pictograph of "ornament" (me-Te). The Babylonian
"house," too, is given the same tower-like shape as the Egyptian {aha). 
1 If, however, the Sumerian pictograph for "city" represents a tower on a mound, as seems to 
be the case, the identity in form of the Egyptian hieroglyph cannot be an accident, since both
the tower and the artificial platform were essentially Babylonian. 
In the cursive cuneiform two separate pictographs have coalesced, one representing a seat, the
other what appears to be a tower on a mound. 
1 In a short Paper entitled Lexicalische Belege zu meinen Vortrag über die sprachliche 
Striking des Altegyptischen (1895), in which he has attempted to draw up a list of phonetic 
equivalences between Egyptian and Sumerian. In this, however, I am unable to follow him, as 
his comparisons of Egyptian and Sumerian words are not convincing. 
1 See de Morgan, Recherches sur les Origines de l'Egypte, pp. 94, 95. According to 
Schweinfurth, barley, which is also found in the prehistoric graves of Egypt, must originally 
have come from Babylonia like the wheat. Qemku is found in the Pyramid texts (Maspero, Rccueil
de Travaux relatifs de la Philologie et de l'Archeologie egyptiennes et assyriennes, v. p.10).
Boti, whence the Coptic boti and the battawa or "durra cake" of modern Egyptian Arabic, was 
"durra," not "wheat." 
1 See Maspero, Etudes de Mythologie, ii. pp. 313 sqq. 
1 I have put "Lower" between parentheses since it is very questionable whether this particular
system of registering time was known in the Delta until it was introduced from Upper Egypt. On
the Palermo stone a list of the early kings of Lower Egypt is given, but without any dates, 
which make their appearance along with the kings of the First dynasty, who belonged to Upper 
Egypt. It is interesting to observe that the ideograph for "year" is denoted in exactly the 
same way in both the Babylonian and the Egyptian hieroglyphs by the branch of a (palm) tree. 
Such a curious symbol for the idea can hardly have been invented independently Professor 
Hommel further draws 
attention to the fact that while the literal translation of a common ideographic mode of 
representing "year" in Babylonian is "name of heaven," that of the two syllables of the 
Egyptian word renpet) "year," would also be "name of heaven." 
1 Hierakonpolis, part i. plate xxix. The name of the king is usually (but erroneously) written
Nar-Mer. 
2 As the royal figures wear no crowns, they can hardly depict the king in his double office of
king of Upper and Lower Egypt, and the duplication of the Pharaoh must consequently have a 
purely artistic origin. That this artistic origin is closely connected with the origin of the 
seal-cylinders is shown by the fact that the figures correspond with one of the most common 
designs on the latter, in which the ka of the person to whom the cylinder belonged is seated 
on a chair similar to that of the El-Kab king, an altar with offerings of bread being set 
before him. 
1 The eye and the ideograph of city or place. Since the eye here has the phonetic value of 
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eriox art, the ideograph of "city," which is eri in Sumerian, must have the Egyptian value of 
as. 
1 See my Religions of Ancient Egypt and Babylonia p. 238. 
1 Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 4 Ser., 1899, xxvii. pp. 
60-67  see Hierakonpolis, part ii. plate xxviii. In the Revue d'Assyriologie, v. pp. 29-32, 
Heuzey has lately drawn attention to the resemblance between the early Egyptian and Babylonian
bowls of calcite or Egyptian alabaster. 
2 Lectures on the Religion of the Aficient Babylonians, 1887, p. 33. 
1 Nature, August 9, 1883, p. 341. 
2 Daressy, "Le Cercueil d'Emsaht," in the Annates du Service iles Antiquites de l'Egypte, 
1899, i. pp. 79-90. 
1 I have called Upper Egypt the seat of the first Pharaohs, not only because the earliest 
dynastic monuments we possess come from thence, but also because it was of Upper Egypt and its
ruling caste that the hawk-god Horus was the guardian deity. 
From Upper Egypt he was carried to Lower Egypt and its nomes, presumably through conquest, as 
is monumentally attested by the "palette" of Nar-Buzau discovered at Hierakonpolis (Capart, 
Debuts de PAit en Egypte, p. 236). So, too, the anthropomorphic Osiris — the duplicate of 
Anhur — made his way from the south to the north. That Southern Arabia should have been the 
connecting-link between Babylonia and Egypt was the result of its being the source of the 
incense which was imported for religious use into both countries alike at the very beginning 
of their histories. That this foreign product should have been considered an indispensable 
adjunct of the religions of the two civilizations is one of the best proofs we have of their 
connection with one another. Dr. Schweinfurth has shown that the sacred trees of Egypt — the 
sycamore and the persea — which needed artificial cultivation for their preservation there, 
came from Southern Arabia, where he found them growing wild under the names of Kkanes, Burra 
and Lebakh (Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, July 1889, No. 7). 
1 In the possession of Lord Amherst of Hackney. On an early Babylonian seal-cylinder, bought 
by Dr. Scheil at Mossul and figured in the Recueil de Travaux relatifs de la Philologie et 
d'Archeologie egyptiennes et assyriennes, xix. I, 2, No. 7 of the plate, we have: "Ili-su-bani
son of Aminanum, servant of the gods Bel and Anupum." Aminanum may be a Semitized form of the 
Egyptian Ameni. 2 pp. 133, 139 485. 
1 De Morgan, Recherches sur les Origines de Egypte, p. 65. 
2 Scheil, Recueil de Travaux relatifs de la Philologie et d'Archeologie egyptiennes et 
assyrie/mes, xix. pp. 50, 54; Sayce, Religions of Ancient Egypt and Babylonia, p. 485. The 
dwarf is represented as dancing before the god Sin on an early Babylonian seal-cylinder 
published by Scheil in the Recueil, xix. 1, 2, No. 16 of the plate. 
1 It is worth notice that the dwarf-god Bes, who is called "God of Punt" in inscriptions of 
the Ptolemaic age, appears on Arab coins of the Roman period (Schweinfurth, Verhandlungen der 
Gesellschaft für Erdkunde 1889, No. 7). 
1 Layard, Monuments of Nineveh Second Series, pi. 15. 
2 Herodotus, i. 193. 
1 The rope appears to have been makutum; see IV. A. I. v. 26, 61. i K. 56, ii. 14. 
1 For other evidences of contact between primitive Babylonia and early Egypt, see Heuzey in 
the Revue d'Assyriologie, 1899, v. 2, pp. 53-6. He there enumerates (1) the resemblance 
between the stone mace-heads of the two countries in "prehistoric times," as well as between 
the flat dishes of veined and ribboned onyx marble, hollowed and rounded by the hand; (2) 
between the lion-heads of stone, the onyx stone of one of which is stated in an inscription to
have come from Magan; (3) the extraordinary likeness in the delineation of animal forms, which
extends to conventional details "like the two concentric curves artificially arranged so as to
allow the two corners of the profile to be visible at the same time"; (4) the use of a razor 
and the custom of completely shaving the face, and even the skull; and (5) the ceremonial form
of libation by means of a vase of peculiar shape, with a long curved spout and without a 
handle. 
This libation vase was practically the same in both countries, in spite of its peculiar and 
somewhat complicated form. Of later introduction into Egypt was the inscribed cone of terra-
cotta, which was of early Babylonian origin, but is not met with in Egypt before the age of 
the Twelfth dynasty. At any rate, the first specimens of it hitherto found there were 
discovered by myself at Ed-Der, opposite Esna, in 1905 {Annates du Service des Antiquites de 
l'Egypt, 1905, pp. 164-5). 

CHAPTER V  BABYLONIA AND PALESTINE 
A very few years ago Palestine was still archaeologically an unknown land. Its 
history subsequent to the Israelitish conquest could be gathered from the Old 
Testament, and Egyptian papyri of the age of the Nineteenth dynasty had told us 
something about its condition immediately prior to that event. 
Thanks to the Palestine Exploration Fund,the country had been carefully surveyed, and
the monuments still existing on its surface had been noted and registered. But the 
earlier history of the people, their races and origin, their social and religious 
life, and their relation to the rest of the world, were still a blank. Of the Canaan 
invaded by the children of Israel we knew nothing from an archaeological point of 
view, and very little even of the Palestine that was governed by Israelitish judges 
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and Jewish kings. 

The veil has at last been lifted which so long lay over the face of Palestine. 
Cuneiform texts have come to clear up its civil history, while the spade of the 
excavator has supplemented their evidence on the more purely archaeological side. The
history of Palestine can now be followed back not only into the neolithic, but even 
into the palaeolithic age, and the source and character of Canaanite civilization 
have been in large measure revealed to us. 

First and foremost among the materials which have made this possible are the 
cuneiform tablets of Tel el-Amarna in Upper Egypt, which were discovered in 1887. Tel
el-Amarna, about midway between Minia and Assiut, is the site of a city which sprang,
like a meteor, into a brief but glorious existence under the so-called "heretic king"
Amon-hotep IV. about B.C. 1400. Amon-hotep, under the guidance of his mother, had 
endeavoured to suppress the old state religion of Egypt, and to substitute for it a 
pantheistic monotheism. In spite of persecution, however, the adherents of the old 
faith proved too strong for the king; he was forced to leave Thebes, the capital of 
his fathers, and to build a new capital further north, where he changed his name to 
that of Khu-n-Aten, and called artists from the islands of the Mediterranean to adorn
his palace. When moving from Thebes he naturally transferred to the new seat of 
government both the Foreign Office and its records in so far as they covered the 
reign of his father Amon-hotep III. and his own. For reasons unknown to us they do 
not extend further back. 

They were all in the cuneiform script, and for the most part in the Babylonian 
language. The fact came upon the historian with a shock of surprise, and had far-
reaching consequences, historical as well as archaeological. In the first place, they
proved what had already been suspected, that under the Eighteenth dynasty Egypt 
possessed an Asiatic empire which stretched to the banks of the Euphrates. Then, 
secondly, they showed that Western Asia was at the time intersected by high-roads 
along which merchants and couriers were constantly passing, and an active literary 
correspondence was carried on. Thirdly — and this was the greatest surprise of all — 
they made it clear that this correspondence was in the script and language of 
Babylonia, and that it was shared in by writers of various nationalities and 
languages, of all classes of society and of both sexes. The Hittite and Cappadocian 
kings wrote to the Pharaoh in cuneiform characters, just as did the kings of 
Babylonia and Assyria. Arab shekhs and Hittite condottieri joined in the 
correspondence, and politically-minded ladies did the same. Even the Egyptian 
Government was compelled to suppress all feelings of national vanity, and to conduct 
the whole of its correspondence with its own governors and vassals in Palestine or 
Syria in the foreign language and syllabary. There is no trace anywhere of the use of
either the Egyptian language or the Egyptian mode of writing. 

From these facts other facts follow. The age of the Eighteenth Egyptian dynasty must 
have been quite as literary as the age of our own eighteenth century, and 
international correspondence must have been quite as easy, if not easier. Education, 
moreover, must have been very widely spread; all the civilized world was writingand 
reading; and the system of writing was a most complicated one, demanding years of 
study and memory. In spite of this it was known not only to a professional class of 
scribes and the officials of the Government, but also to the shekhs of petty 
Canaanitish towns and even to Bedawin chiefs. And along with the system of writing 
went a knowledge of the foreign language of Babylonia — the French of Western Asia — 
including some slight acquaintance with the extinct language of the Sumerians. All 
this presupposes libraries and archive-chambers where books and dispatches could be 
stored, as well as schools where the Babylonian script and language could be taught 
and learned. 

Such libraries and schools had existed in Babylonia from a very early age. Every 
great city had its library, every great temple its muniment-room. Here the clay books
were numbered and arranged on shelves, catalogues being provided which gave their 
titles. The system under which the longer literary or semi-scientific works were 
arranged and catalogued was at once ingenious and complete. By the side of the 
library was naturally the school. Here every effort was made to facilitate the 
progress of the scholars, more especially in the study of the Sumerian language and 
texts. The characters of the syllabary were classified and named; comparative 
grammars, dictionaries and reading-books of Sumerian and Semitic Babylonian were 
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compiled, lists of Semitic synonyms were drawn up, explanatory commentaries were 
written on older works, and interlinear translations provided for the Sumerian texts.
But with all this the cuneiform system of writing must have been hard even for the 
native Babylonian to learn, and in the case of the foreigner its difficulties were 
multiplied. It may be doubted whether the average boy of to-day, who finds the 
spelling of his own English almost too much for him, would have had the memory and 
patience, to learn the cuneiform characters. Even in Sumerian times the difficulty of
the task was realized, for there is a Sumerian proverb that "he who would excel in 
the school of the scribes must rise with the dawn." x It says much for the 
educational zeal of the Oriental world in the century before the Exodus that it was 
just this difficult and complicated script which it chose as its medium for 
correspondence. 

The fact, however, points unmistakably to its cause. The reason why the Babylonian 
language and syllabary were thus in use throughout Western Asia, and why even the 
Egyptian Government was obliged to employ them in its communications with its Asiatic
subjects, can only have been because Babylonian culture was too deeply rooted there 
to be superseded by any other. Before Egypt appeared upon the scene under the 
conquerors of the Eighteenth dynasty, Western Asia, as far as the Mediterranean, must
have been for centuries under the direct influence and domination of Babylonia. I say
domination as well as influence", for in the ancient East military conquest was 
needed to enforce an alien language and literature, theology and system of law upon 
another people. And even military conquest was not always sufficient, as witness the 
Assyrian and Persian conquests of Egypt, or the Roman conquest of Syria. 

We now have monumental testimony that such domination there actually was. As far back
as B.C. 3800, Sargon of Akkad had founded a Semitic empire which had its centre in 
Babylon, and which stretched across Asia to the shores of the Mediterranean. We learn
from his annals that three campaigns were needed to subdue "the land of the 
Amorites," as Syria and Palestine were called, and that at last, after three years of
warfare, all the coast-lands of "the sea of the setting sun" acknowledged his sway. 
He set up an image of himself on the Syrian coast in commemoration of his victories, 
and moulded his conquests "into one" great empire. His son and successor, Naram-Sin, 
extended his conquests into the Sinaitic peninsula, and a seal-cylinder, on which he 
is adored as a god, has been found in Cyprus. But Sargon was a patron of literature 
as well as a conqueror; his court was filled with learned men, and one of the 
standard works of Babylonian literature is said to have been compiled during his 
reign. The extension of Babylonian rule, therefore, to Western Asia meant the 
extension of Babylonian civilization, an integral part of which was its script. 

Here, then, is an explanation of the archaeological fact that the graves of the 
copper and early bronze age in Cyprus, which mark the beginning of civilization in 
the country, contain numerous seal-cylinders made in imitation of those of Babylonia.
1 Examples of the seal-cylinders from which they were copied have also been 
discovered there. Among them is the cylinder on which Naram-Sin is adored as a god, 
another is an extremely fine specimen of the style that was current in the age of 
Sargon of Akkad.2 Along with the seal-cylinder it is probable that the clay tablet 
was also introduced to the people of the West. Though the clay tablets found by Dr. 
Evans and others in Krete may not go back to so remote a date, the linear Kretan 
characters belong to the same system of writing as the Cypriote syllabary, and an 
inscription in the letters of this syllabary on a seal-cylinder from the early 
copper-age cemetery of Paraskevi near Nikosia has recently been published by myself.1
We may infer that the prototypes of the tablets of Knossos or Phaestos once existed 
in Cyprus and Syria, though in the damp climate of the Mediterranean the unbaked clay
of which they were made has long since returned to its original dust. 

A few centuries after the age of Sargon of Akkad we find Gudea, a Sumerian prince in 
Southern Babylonia, bringing limestone from "the land of the Amorites," blocks of 
alabaster from the Lebanon, and beams of cedar from Mount Amanus, for his buildings 
in the city of Lagas. Gold-dust and acacia wood were at the same time imported from 
the "salt" desert which lay between Palestine and Egypt, and stones from the 
mountains of the Taurus, to the north-east of the Gulf of Antioch, were floated down 
the Euphrates on rafts.2 At a later date we hear of the kings of the Babylonian 
dynasty which had its capital at Ur, conducting military expeditions to the district 
of the Lebanon. 
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About B.C. 2100 Northern Babylonia was occupied by a dynasty of kings, whose names 
show that they belonged to the Western division of the Semitic family. The language 
of Canaan — better known to us as Hebrew — and that of Southern and North- eastern 
Arabia, were at the time substantially one and the same, and as the same deities were
worshipped and the same ancestors were claimed throughout this portion of the Semitic
world, Assyriologists are not agreed as to whether the dynasty in question should be 
regarded as coming from Canaan or from Southern Arabia. The Babylonians them-selves 
called the names Amorite, so it is possible that they would have pronounced the kings
to have been Amorite also. The point, however, is of little moment; the fact remains 
that Northern Babylonia passed under the rule of sovereigns who belonged to the 
Western and not to the Babylonian branch of the Semitic race, and who made Babylon 
their capital. 
The contract tablets and other legal documents of this period show that Babylonia was
at the time full of Amorite, that is Canaanite, settlers, most of whom had come there
for the sake of trade. At Sippara there was a district called "the field of the 
Amorites," over which, therefore, they must have had full legal rights. Indeed, it 
would seem that in the eyes of the law the Amorite settlers were on a complete 
footing of equality with the natives of the country. 

This fact, so little in harmony with our ordinary idea of the exclusiveness of the 
ancient East, is largely explained by the further fact that Canaan and Syria were now
acknowledged portions of the Babylonian Empire. When Babylonia was conquered by the 
Elamites, and the West Semitic king of Babylon allowed to retain his crown as an 
Elamitc vassal, his claim to rule over "the land of the Amorites" passed naturally to
his suzerain. Accordingly we find Chedor-laomer of Elam in the Book of Genesis 
marching to Canaan to put down a local rebellion there, while Eri-Aku, or Arioch, of 
Larsa, at the same date describes an Elamite prince as "governor of the land of the 
Amorites." When Khammu-rabi, or Amraphel, the king of Babylon, at last succeeded in 
shaking off the Elamite yoke and making himself monarch of a free and united 
Babylonia, "the land of the Amorites" followed the fortunes of Babylonia as a matter 
of course. On a monument discovered at Diarbekir, in Northern Mesopotamia, the only 
title taken by the Babylonian sovereign is that of "king of the land of the 
Amorites." And the same title is borne by one at least of his successors in the 
dynasty. 

For more than two thousand years, therefore, Western Asia was more or less closely 
attached to Babylonia. At times it was as much a part of the dominions of the 
Babylonian king as the cities of Babylonia itself, and it is consequently not 
surprising that it should have become thoroughly interpenetrated with Babylonian 
culture. There was an excellent postal service connecting Canaan with Babylonia which
went back to the days of Naram-Sin, and some of the clay bulla which served as stamps
for the official correspondence at that period are now in the Museum of the Louvre.1 
On the other hand, a clay docket has been found in the Lebanon, dated in the reign of
the son of Khammu-rabi, which contains one of the notices sent by the Babylonian 
Government to its officials at the beginning of each year, in order that they might 
know what was its official title and date.1 

When this close connection between Babylonia and its Syrian provinces was broken off 
we do not as yet know. Perhaps it did not take place until the conquest of Babylonia 
by a horde of half-civilized mountaineers from Elam about B.C. 1800. At any rate, 
from this time forward, though the influence of Babylonian culture continued, 
Babylonian rule in the West was at an end. From the Tel el-Amarna correspondence we 
learn that the Babylonian Government was still inclined to intrigue in Palestine; the
memories of its ancient empire were not altogether obliterated, and just as the 
English sovereigns called themselves kings of France long after they had ceased to 
possess an inch of French ground, so the Babylonian kings doubtless persuaded 
themselves that they were still by right the rulers of Canaan. 

The wild mountaineers from the Kossaean high-lands who had conquered Babylon soon 
passed under the spell of Babylonian culture, and became them-selves Babylonian in 
habits, if not in name. They founded a dynasty which lasted for five hundred and 
seventy-six years and nine months. It is a curious coincidence that Egypt also was 
governed about the same time by foreign conquerors, whose primitive wildness had been
tamed by the influences of Egyptian civilization, which they had adopted as the 
Kossaean mountaineers adopted that of Babylonia, and whose rule also lasted for more 
than five hundred years. The Hyksos who conquered Egypt have been convincingly shown 
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by recent discoveries to have been Semites, speaking a language of the West Semitic 
type.1 They came from Canaan, and their conquest of Egypt made of it a dependency of 
Canaan. Hence they fixed their head-quarters in the northern part of their Egyptian 
territories, where they could easily keep up communication with Asia. 

The excavations undertaken by the Palestine Exploration Fund at Lachish, Gezer and 
other sites in Southern Canaan have made it clear that throughout the Hyksos period 
Egypt and that part of Palestine were closely connected with one another. How much 
further eastward the government or influence of the Hyksos may have extended we do 
not know; the figure of a lion inscribed with the name of a Hyksos Pharaoh has been 
discovered in Babylonia, but this may have been brought from elsewhere. At any rate, 
so far as Palestine is concerned, we may say that the Hyksos period in Egypt 
coincides with the disappearance of Babylonian rule in Canaan. From that time onward 
Canaan looks towards Egypt, and not towards Babylonia. 

But even before the beginning of the Hyksos period Canaan — or at all events Southern
Canaan — is Egyptian rather than Babylonian. That has been abundantly proved by Mr. 
Macalister's excavations at Gezer. Objects of the age of the Twelfth dynasty have 
been disinterred there, and of such a character as to make it evident that the 
country was already subject to Egyptian influence long before the appearance of the 
Hyksos. An Egyptian of that age was buried within the precincts of the consecrated 
"high place," and a stela commemorating him erected on the spot. 

Both at Gezer and at Lachish it has been possible to trace the archaeological 
chronology of the sites by the successive cities which arose upon them. Gezer was the
older settlement of the two; its history goes back to the neolithic age, when it was 
inhabited by a race of short stature who lived in caves and burned their dead, and 
whose pottery was of the roughest description. Some of it was ornamented with streaks
of red or black on a yellow or red wash, like coarse pottery of the age of the Third 
Egyptian dynasty which I have found in so-called "prehistoric" graves at El-Kab. Two 
settlements of the neolithic population can be made out, one resting upon the other; 
in the second there was a distinct advance in civilization, and the place became a 
town surrounded by a wall. The neolithic race was succeeded by a taller race with 
Semitic characteristics, to whom the name of Amorite has been given; they buried the 
dead in a contracted position, and were acquainted with the use of copper and later 
of bronze. The city was now defended by a solid wall of stone, intersected with brick
towers; as Mr. Macalister observes, in a country where stone is the natural building 
material the employment of brick must be due to foreign influence. He thinks the 
influence was Egyptian; this is very possible; but considering that building with 
brick was a salient feature in Babylonian civilization, the influence may have come 
rather from the side of Babylonia. 

The first "Amorite" city at Gezer was coeval with the earliest city at Lachish — the 
modern Tel el-Hesy, where the Amorite settlers had no neolithic predecessors. At 
Gezer their sanctuary has been discovered. It was a "high place" formed of nine great
monoliths running from north to south, and surrounded by a platform of large stones. 
The second monolith, polished with the kisses of the worshippers, was possibly the 
central object of veneration, the bcetylos or beth-el, as it was termed.1 This beth-
el, or "house of God," takes us back to Semitic Babylonia. The veneration of isolated
stones was common to all branches of the Semitic race; it may have come down to them 
from the days when their ancestors wandered over the desert plains of Arabia, where 
the solitary rocks assumed fantastic shapes that appealed to their imagination and 
excited feelings of awe, while their shadows offered a welcome retreat in the heat of
noon-day. In the historical age, however, it was not the rock itself that was adored,
but the divinity whose home it had become by consecration with oil. The brick-built 
temple was called by the Babylonians a bit-ili, beth-el, or "house of God," and the 
name was easily transferred to the consecrated stones, the worship of which was 
coeval with the beginnings of Semitic history. But though the worship of stones was 
primitive, the belief that the stone was not a fetish, but the shrine of divinity, 
belonged to an age of reflection and points to a Babylonian source. 

The first Amorite city at Gezer was succeeded by a second, in which the high place 
underwent enlargement and was provided with a temenos. Under its pavement have been 
found memorials of the grim rites performed in honour of its Baal — the bones of 
children and even adults who had been sacrificed and sometimes burnt and then 
deposited in jars. Similar sacrifices, it would seem, were offered when a new 
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building was erected, since children's bones have been disinterred from under the 
foundations of houses, both at Gezer and at Taanach and Megiddo. The bones were 
placed in jars along with lamps and bowls, which, it has been suggested, were 
intended to receive the blood of the victim. The old sacred cave of the neolithic 
race was now brought into connection with the high place of the "Amorite" settlers, 
and the skeleton of a child has been found in it resting on a flat stone. 

This fourth city at Gezer — the second since the Semites first settled there — has 
yielded objects which enable us to assign to it an approximate date. These objects 
are Egyptian, and belong to the age of the Twelfth dynasty. Many of them are scarabs,
but there is also the tombstone of the Egyptian who was buried under the shadow of 
the Amorite sanctuary. 
Fragments of diorite and alabaster vases also occur, telling of trade with Egypt, and
in the upper and later part of the stratum painted pottery makes its appearance 
similar to that met with in the corresponding stratum at Lachish. I shall have more 
to say about this painted pottery in the next chapter here it is sufficient to state 
that it is related to the early painted pottery of the Egean, but is itself of 
Hittite origin, and can be traced back to the Hittite centre in Cappadocia. 

The fourth city had a long existence. It lasted from the period of the Twelfth 
Egyptian dynasty to the middle of the Eighteenth. Then it was ruined by an enemy and 
its old wall partially destroyed — doubtless by Thothmes III. when he conquered 
Palestine (about B.C. 1480). Upon its ruins rose another Amorite town. A new city 
wall was built of larger circumference and greater strength; it measured fourteen 
feet in thickness, and the stones of which it was composed were large and well 
shaped. The houses erected on the debris of the brick towers belonging to the old 
wall were rilled with scarabs, beads, fragments of pottery and other objects 
contemporary with the reign of Amon-hotep III. (B.C. 1400). At Lachish the ruins of 
the third city were full of similar objects, and among them was a cuneiform tablet in
which reference is made to the governor of Lachish mentioned in the Tel el-Amarna 
correspondence. At Taanach the Austrian excavators discovered an archive-chamber, the
contents of which were of the same age. Taanach was merely a third-rate or fourth-
rate town, but its shekh possessed a fortified residence, in a subterranean chamber 
of which his official records and private correspondence were kept in a coffer of 
terra-cotta. 
They were all in the Babylonian language and script. Among them is a list of the 
number of men each landowner (?) was required to furnish for the local militia, and 
there are also the letters which passed between the shekh and his friends about their
private affairs. How little of an official character is to be found in these letters 
may be gathered from the following translation of one of them: "To Istar-yisur 
(writes) Guli-Hadad. — Live happily! May the gods grant health to yourself, your 
house and your sons! You have written to me about the money ... and behold I will 
give fifty pieces of silver, since this has not (yet) been done. — Again: Why have 
you sent your salutation here afresh? All you have heard there I have (already) 
learned through Bel-ram. — Again: If the finger of the goddess Asherat appears, let 
them announce (the omen) and observe (it), and you shall describe to me both the sign
and the fact. 
As to your daughter, we know the one, Salmisa, who is in the city of Rabbah, and if 
she grows up, you must give her to the prince; she is in truth fit for a lord."1 

These Taanach letters are a final proof, if any were needed, of the completely 
Babylonian nature of Canaanitish civilization in the century before the Exodus. When 
we find the petty shekhs of obscure Canaanite towns corresponding with one another on
the trivial matters of every-day life in the foreign language and syllabary of 
Babylonia, it is evident that Babylonian influence was still as strong in Palestine 
as it had been in the days when "the land of the Amorites" was a Babylonian province.
It is also evident that there must have been plenty of schools in which the foreign 
language and syllabary could be taught and studied, and that the clay literature of 
Babylonia had been carried to the West. 
Indeed the Tel el-Amarna collection contains proof of this latter fact. Along with 
the letters are fragments of Babylonian literary works, one of which has been 
interpunctuated in order to facilitate its reading by the Egyptian scholar. 

On the other hand, apart from the cuneiform tablets the more strictly archaeological 
evidence of Babylonian influence upon Canaan is extraordinarily scanty. Naturally we 
should discover no traces of "the goodly Babylonish garments" which, as we learn from
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the Book of Joshua, were imported into the country, the climate of Palestine not 
being favourable to their preservation; but it is certainly strange that so few seal-
cylinders or similar objects have been disinterred, either at Gezer and Lachish in 
the south, or at Taanach and Megiddo in the north. What makes it the stranger is that
Mr. Macalister has opened a long series of graves, beginning with the neolithic race 
and coming down to Graeco-Roman times, and that while the influence of Egypt is 
sufficiently visible in them, that of Babylonia is almost entirely absent. It is true
that a few seal-cylinders have been met with in the excavations on the city sites, 
but with the exception of one found at Taanach1 I do not know of any that can be said
to be of purely Babylonian manufacture; most of them are of Syrian make, and 
represent a Syrian modification of the Babylonian type. And yet there are seal-
cylinders from the Lebanon, now in the Ashmolean Museum at Oxford, which are purely 
Babylonian in origin, and belong to the period of Khammu-rabi 2 There are also two 
seal-cylinders of later pattern in M. de Clercq's collection, on which are 
representations of the Egyptian gods Set and Horus — similar to those found on 
scarabs from the Delta of the time of the Eighteenth and Nineteenth dynasties — as 
well as of the Canaanite god Reshef, accompanied by cuneiform inscriptions which on 
palaeographic grounds must be assigned to the age of the Tel el-Amarna tablets. As 
the inscriptions record the names of Hadad-sum and his son Anniy, "citizens of Sidon,
the crown of the gods," we know that they have come from the Phoenician coast.3 
Like the cuneiform tablets, they bear witness to the long-continued influence of 
Babylonian culture in Canaan on its literary side. 

When we turn to theology and law, the same influence is recognizable. The deities of 
Canaan were to a large extent Babylonian, with Babylonian names. The Babylonian gods 
Ana, Nebo, Rimmon (Ramman), Hadad and Dagon meet us in the names of places and 
persons, and Ashtoreth, who shared with Baal the devotion of the inhabitants of 
Palestine, is the Babylonian Istar with the suffix of the feminine attached to her 
name. Even Asherah, in whom Semitic scholars were long inclined to see a genuinely 
Canaanitish goddess, turns out to have been of Babylonian origin, and to be the 
feminine counter-part of Asir, or Asur, the national god of Assyria. 
The recently-discovered legal code of Khammu-rabi has shown that such glimpses as we 
have in the Book of Genesis of the laws and legal customs of Canaan in the 
patriarchal age all presuppose Babylonian law. From time to time usages are referred 
to and laws implied which have no parallel in the Mosaic code, and are therefore 
presumably pre-Israelite. 
But though they have no parallel in the Mosaic code, we have now learnt that they 
were all provided for in the code of Khammu-rabi. Thus Abram's adoption of his slave 
and house-steward Eliezer is in strict accordance with the provisions of the old 
Babylonian law. Adoption, indeed, which was practically unknown among the Israelites,
was a leading feature in Babylonian life, and the childless man was empowered to 
adopt an heir, even from among his slaves, to whom he left his name and his property.
So, again, Sarai's conduct in regard to Hagar, or Rachel's conduct in regard to 
Bilhah, is explained by the Babylonian enactment which allowed the wife to present 
her husband with a concubine; while we can now understand why Hagar was not sold 
after her quarrel with Sarai, for the Babylonian law laid down that "if a man has 
married a wife, and she has given a concubine to her husband by whom he has had a 
child, should the concubine afterwards have a dispute with her mistress because she 
has borne children, her mistress cannot sell her; she can only lay a task upon her 
and make her live with the other slaves." 

In the account of Isaac's marriage with Rebekah it is again a provision of the old 
Babylonian code with which we meet. There we hear of the bride receiving a dowry from
the father of the bridegroom, and of other presents being made to her mother in 
conformity with Babylonian usage. So, too, the infliction of death by burning with 
which Judah threatened his daughter-in-law Tamar, on the supposition that she was a 
widow, has its explanation in the legislation of Khammu-rabi, where the same 
punishment is enacted against a nun who has been unfaithful to her vows of virginity 
or widowhood. The story of the purchase of the cave of Machpelah, moreover, has long 
been recognized by Assyriologists as presupposing an acquaintance with the legal 
forms of a Babylonian sale of land in the Khammu-rabi age. 

With all this heritage of Babylonian culture, therefore, it is curious that the 
excavators in Palestine have come across so few material evidences of intercourse 
with Babylonia. Mr. Macalister is inclined to believe that it must belong to a period
anterior to the Twelfth Egyptian dynasty. But this raises a chronological question of
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some difficulty. We have seen that the earlier and inner city wall of Gezer served as
the defence of three successive settlements, and that it was partially destroyed 
along with the city it protected about B.C. 1480. Now the outer and more massive wall
which superseded it also served to protect three cities, the latest of which was 
deserted during the Maccabean period, about B.C. 100. Hence, Mr. Macalister argues, 
"if we may assume the rate of growth to have been fairly uniform, we are led back to 
B.C. 2900 as the (latest) date" for the foundation of the first wall. During this 
long period of time twenty-eight feet of debris accumulated; below this are as much 
as twelve feet of neolithic accumulation.1 

The conquests of Sargon of Akkad would accordingly have fallen within the neolithic 
epoch. But in this case it is strange that the use of copper, with which Babylonia 
had long been acquainted, was not communicated to its Western province, and that it 
should have needed a new race and the lapse of nearly a thousand years for its 
introduction. Moreover, specific evidences of Babylonian civilization are quite as 
much wanting in the remains of the first Amorite city as they are in those of the 
second. 
And unless we adopt a date for the Twelfth Egyptian dynasty, which on other grounds 
seems out of the question, it is hard to see how the Khammu-rabi dynasty can be 
placed before it. What little evidence we possess at present goes to indicate that 
the Khammu-rabi dynasty was contemporaneous with the earlier Hyksos kings or their 
immediate predecessors. And yet not only do we know that the Khammu-rabi dynasty 
ruled in Palestine, but the adoption of the cuneiform script, which was at least as 
old as the age of that dynasty, as well as the testimony of theology and law, proves 
that its rule must have exercised a profound and permanent influence upon the people 
of Canaan. How is it, then, that while the excavations have brought to light so many 
evidences of Egyptian domination, there is so little in the way of material objects 
to show that Palestine was once and for several centuries a Babylonian province?l 

Perhaps the excavations which are still proceeding at Megiddo may throw some light 
upon the problem. 
Meanwhile, we may remember that thus far the greater part of the objects that have 
been found belong to the less wealthy and educated part of the population. The annals
of Thothmes III. prove that, so far as the upper classes were concerned, the picture 
of Canaanitish luxury presented in the Old Testament had a foundation of fact. Among 
the spoils taken from the princes of Canaan we hear of tables, chairs and staves of 
cedar and ebony inlaid or gilded with gold, of a golden plough and sceptre, of 
richly-embroidered stuffs similar to those depicted on the walls of the Egyptian 
monuments, of chariots chased with silver, of iron tent-poles studded with precious 
stones, and of "bowls with goats heads on them, and one with a lion's head, the 
workmanship of the land of the Zahi," that is to say, of the Canaanitish coast. 
These latter were doubtless imitations of the gold and silver cups with double 
handles and animals' heads imported from Krete, which were also received as tribute 
from the Canaanitish princes by the Egyptian king. Other gifts comprised chariots 
plated with gold, iron armour with gold inlay, a helmet of gold inlaid with lapis-
lazuli, the tusks of elephants, rings of gold and silver that were used as money, 
copper and lead, as well as jars of wine, oil and balsam. Of all these articles, the 
copper and lead excepted, it is needless to say next to nothing has been discovered 
by the excavators. The most valuable work of art yet met with is a bronze sword of 
precisely the same shape as one found in Assyria, which bears upon it the name of 
Hadad-nirari I. (B.C. 1330). 1 

On the palaeographical side the forms of the cuneiform characters used in Canaan go 
back to the script of the age of Khammu-rabi and his predecessors. From a purely 
Assyriological point of view, no regard being had to other considerations, I should 
date their introduction into Palestine about B.C. 2300. The chronology that would 
best harmonize the historical facts would thus be one which made the dominance of 
Egypt in Palestine under the Twelfth dynasty precede the Babylonian rule of the 
Khammu-rabi period. Against it is the negative evidence of archaeological discovery, 
so few traces of this rule having been discovered in the course of the excavations. 
But neither in archseology nor in anything else is negative evidence of much value. 

At any rate, thanks to the decipherment of the cuneiform inscriptions, the main facts
are clear. Canaan was once a province of the Babylonian Empire, and during the long 
period of time that this was the case it became permeated with the literary culture 
of Babylonia. The civilization which was partially destroyed by the Israelitish 
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invasion had its roots in the valley of the Euphrates. 

Gezer, it is true, was one of the cities in which no visible break with the past was 
made by the irruption of the desert tribes. It escaped capture by the invaders, and 
it was only in the reign of Solomon, when the Israelites had already entered into the
heritage of the old Canaanitish culture, that it was handed over by the king of Egypt
to his Jewish son-in-law. 
But at Lachish the marks of the destruction of the town by Joshua are still visible. 
Above the ruins of the Amorite cities is a bed of ashes left by the charcoal-burners 
who squatted on the site before it was again rebuilt. Above the stratum of ashes all 
must be Israelitish, and the objects found in the remains of the cities that stand 
upon it testify accordingly to a complete change. No more cuneiform tablets are met 
with, and but few Egyptian scarabs; the pottery is different, and the "high place" 
has disappeared. The bowl and lamp, indeed, are still buried under the walls of the 
newly-built house, but the bones of sacrificed children which they once 
contained are replaced by sand. As the Israelitish power increased the old Babylonian
influence necessarily lessened. When the cuneiform syllabary finally made way for the
so-called Phoenician alphabet is still uncertain, but it was at all events before the
days of Solomon. Already in the Amorite period the characters of the Kretan linear 
script discovered by Dr. Evans are found scratched on fragments of pottery, 
indicating that besides the cuneiform another form of writing was known; it may be 
that the Israelitish conquest, by destroying the centres of Canaanitish civilization 
and the schools of the scribes, gave a first blow to the tradition of Babylonian 
learning, and that the work of destruction was subsequently completed by the 
Philistine wars. 

1 Recueil de Travaux, etc., xvi. p. 190. 
1 In the later bronze or "Mykenaean" age the seal-cylinders are of a different type, and are 
engraved on a black artificial paste resembling haematite (Myres and Ohnefalsch-Richter, 
Catalogue of the Cyprus Museum, p. 32). 
2 Sayce, Transactions of the Society of Biblical Archaeology, 1877, v. part ii.; Bezold, 
Zeitschrift fur Keilinschrift, 1885, pp. 191-3. 
1 Proceedings of the Society of Biblical Archceology, November 1905, plate No. 11. 
2 A cadastral survey, which was drawn up at this period under Uru-malik, or Urimelech, "the 
governor of the land of the Amorites," would, if perfect, have given us an interesting 
description of Syria and Palestine in the third millennium before our era; see Thureau Dangin 
in the Revue Semitique, Avril 1897. 
1 See Heuzey, in the Revue de l'Assyriologie, 1897, pp. 1-12. 
1 This was "the year when Samsu-iluna the king gave Merodach a shining mace of gold and 
silver, the glory of the temple; it made E-Saggil (the temple of Bel-Merodach at Babylon) 
shine like the stars of heaven." The title of the year was derived from the chief event, or 
events, that characterized it. See Dr. Pinches, in the Quarterly Statement of the Palestine 
Exploration Fund, April and July 1900, pp. 269-73. 
1 See my analysis of some of the Hyksos names in the Proceedings of the Society of Biblical 
Archaeology, 1901, pp. 95-8. Since the publication of the Paper other names of the same type, 
like Rabu and Sakti, have come to light. The characteristic names of the Hyksos princes recur 
among the "Amorite" names found in the contract tablets of the Khammu-rabi period, but not 
later. The abbreviated forms of the names met with on the Egyptian scarabs are also found in 
the tablets. Indeed, the contracted form of Ya'qub-el, that is to say, Yakubu, with k instead 
of q, must have been transcribed from a cuneiform original. 
1 Macalister, Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund, January 1903, p. 28. It 
is the seventh stone, however, which alone has been brought from a distance — the 
neighbourhood of Jerusalem — all the others being of local origin {Quarterly Statement, July 
1904, pp. 194-5). 
1 See Sellin, Tell Taannek (1904) and Eine Nachlese auf dem Tell Taannek in ?alas Una (1905). 
1 Tell Ta'annek, pp. 27-8. The cylinder is earlier than B.C. 2000. 
2 See my Patriarchal Palestine, pp. 60, 61. 
3 Collection De Clercg, Catalogue methodique et raisonné, i. p. 217. 
1 Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund, January 1905, pp. 28, 29. 
1 The chronological difficulty, however, would be partially solved if the date recently 
proposed by Professor Petrie {Researches in Sinai, ch. xii.) for the Twelfth dynasty — B.C. 
3459-3250 — be adopted. The Twelfth dynasty would in this case have reigned a thousand years 
before the dynasty of Khammu-rabi, whose domination in Palestine would have been an interlude 
in the history of the Hyksos period, while the conquest of Canaan by Sargon and Naram-Sin 
would have coincided with the supersession of the neolithic population by the "Amorites," who 
brought with them the copper and the culture of Babylonia. 
1 Unless we except the gold and silver ornaments found on the body of a woman in a deserted 
house at Taanach, which, as Dr. Sellin says, are by themselves sufficient to remove all 
grounds for doubting such accounts as those in Joshua vii. 21, and Judges viii. 26 {Eine 
Nachlese auf dem Tell Tafannek [Taannek?])
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CHAPTER VI  ASIA MINOR 
If it has been a surprise to learn that Palestine was once within the circle of 
Babylonian culture, it has been equally a surprise to learn that Asia Minor was so 
too. It is true that Herodotus traced the Herakleid dynasty of Lydian kings to the 
gods of Nineveh and Babylon, that Strabo knew of a "mound of Semiramis" in 
Cappadocia, and that in the Book of Genesis Lud is called the son of Shem. But 
historians had long agreed that all such beliefs were creations of a later day, and 
rested on no substratum of fact. The northern limits of Babylonian or Assyrian 
influence, it was held, were fixed by the Taurus and the mountains of Kurdistan. 

The discoveryof cuneiform inscriptions on the stones and rocks of Armenia made the 
first breach in this conclusion. Their existence was known even before Botta and 
Layard had opened up Nineveh. In 1826 Schulz had been sent by the French Government 
at the instance of M. Mohl to copy the mysterious characters which had already 
excited the attention of Oriental writers. Schulz was unexpectedly successful in his 
quest. The number of inscriptions he discovered was far larger than had been 
imagined, and his copies of them, as we now know, were remarkably accurate. 
But the explorer himself never lived to return to Europe. He was murdered by a 
Kurdish chief, Nurallah Bey, in 1829, while engaged in the work of exploration; his 
papers, however, were eventually recovered, and the inscriptions he had copied were 
published in 1840 in the Journal of the Societe Asiatique. One of them was a 
trilingual inscription of Xerxes, the Persian transcript of which was just beginning 
to be deciphered; the rest were still a closed book. 

Then came the discovery of Nineveh and the first essays at the interpretation of the 
Assyro-Babylonian texts. Layard himself made an expedition to Armenia, and besides 
recopying Schulz's texts and correcting certain inaccuracies in them, added 
considerably to the collection. Dr. Hincks, with his usual genius for decipherment, 
perceived that the syllabary in which they were written was the same as that used at 
Nineveh, and utilized them for determining the values of some of the Assyrian 
characters. He succeeded in reading most of the proper names, in assigning the 
inscriptions to a group of kings whose order he was able to fix, and in pointing out 
that many of them contain an account of military campaigns and of the amount of booty
which had been carried off. But it was also clear that the inscriptions were not in a
Semitic language, and as the nominative and accusative of the noun seemed to 
terminate in -s and -n, while the patronymic was expressed by the suffix -khinis, the
decipherer assumed that the language was Indo-European. The most important texts had 
been found in or near Van, which had apparently been the capital of the kings by 
whose orders they had been engraved, and the name of Vannic, accordingly, was given 
to both texts and language. 

It was soon recognized that Dr. Hincks had been in error in suggesting that the 
Vannic language was Indo-European. It was, it is true, inflectional, but with this 
any resemblance to the languages of the Indo-European family ceased. Nor was there 
any other language or group of languages to which it appeared to be related, and all 
attempts failed to advance the decipherment much beyond the point at which it had 
been left by Hincks. Thanks to the "determinatives," which indicate proper names and 
the like, and the ideographs, which are fairly plentiful, the general sense of many 
of the inscriptions could be made out; but beyond that it seemed impossible to go. 
Lenormant, indeed, following Hincks, showed that the suffix -bi denoted the first 
person singular of the verb, and indicated Georgian as possibly a related language; 
but in the hands of other would-be decipherers, like Robert and Mordtmann, there was 
retrogression instead of advance. 

So matters remained until 1882, when Stanislas Guyard pointed out the parallelism 
between a formula which occurs at the end of many Vannic inscriptions and the 
imprecatory formula of the Assyrian texts. 
I had already been struck by the same fact, and was at the time preparing a Memoir on
the decipherment and translation of the inscriptions, which shortly afterwards 
appeared in the Journal of the Royal Asiatic Society. In this I had made use of 
Layard's copies, which had never been published; other copies also, including 
photographs, squeezes and casts, had been placed at my disposal, and in 1882 I was 
able to lay before cuneiform scholars a grammar and vocabulary of the Vannic 
language, together with translations and analyses of all the known texts.1 These have
been subsequently corrected and extended by other Assyriologists — Guyard, D. H. 
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Muller, Nikolsky, Scheil, Belck and Lehmann, as well as by myself. An ordinary Vannic
text can now be translated with nearly as much completeness and certainty as an 
Assyrian text, and the number of them known to us has been greatly enlarged by the 
archaeological explorations of Belck and Lehmann. 

In the decipherment of the Vannic inscriptions the ideographs and determinatives 
which are scattered through them took the place for me of a bilingual text. 
The determinatives told me what was the nature of the words which followed or 
preceded them, and so explained the general sense of the passages in which they 
occurred, while from time to time a phonetically-written word would be replaced in a 
parallel passage by an ideograph the signification of which was known. 
I soon found, moreover, that the cuneiform syllabary must have been brought from 
Nineveh to Van in the age of Assur-natsir-pal II. (B.C. 884-859), and that the actual
phrases met with in the inscriptions of that monarch are sometimes reproduced in a 
Vannic dress. 
The Vannic language, however, still remains isolated, though the majority of those 
who have studied it incline to Lenormant's view that its nearest living 
representative is Georgian. Not being a Georgian scholar myself, this is a point upon
which I can express no opinion. 

Instead of "Vannic," it has been proposed to call the language "Khaldian." The chief 
god of the people whospoke the language was Khaldis,and in the inscriptions we find 
the people themselves described as "the children of Khaldis." Derivatives from the 
name are found employed in a geographical sense northward of the region to which the 
inscriptions belong. Thus the Khaldi "in the neighbourhood of Colchis" are said to 
have been also called Khaldaei; "Khaldees" are frequently referred to by Armenian 
writers as living between Trapezont and Batum, and a Turkish inscription at Sumela 
shows that as late as the beginning of the fifteenth century Lazistan was still known
as Khaldia. That the name was ever applied, however, to the kingdom which had its 
chief seat at Van is not proved, and it is therefore best to adhere to the term 
"Vannic," which commits those who use it to no theory.2 

The decipherment of the Vannic texts has not only led to the discovery of a new 
language, it has also thrown a flood of light on the early history, geography and 
religion of the Armenian plateau. The military campaigns of the Assyrian kings had 
brought it into contact with Assyrian civilization, and in the ninth century before 
our era a dynasty arose which adopted the literary culture and art of Assyria, and 
founded a powerful kingdom which extended its sway from Urumia on the east to Malatia
on the west, and from the slopes of Ararat and the shores of Lake Erivan to the 
northern frontiers of Assyria. 

The main fact which has thus been disclosed is that the Armenians of history — the 
Aryan tribes, that is to say, who spoke an Indo-European language — did not enter the
country and establish themselves in the place of its older rulers before the end of 
the seventh century before our era. The fall of the Vannic monarchy seems to have 
coincided with the fall of the Assyrian Empire, with which it had once contended on 
almost equal terms, and in each case the invasion of the so-called Scythian hordes 
from the plains of Eastern Europe had much to do with the result. The founders of 
Armenian civilization and of the cities of the Armenian plateau had no connection 
with the Indo-European family. Their type of language corresponded with that which 
distinguishes most of the actual languages of the Caucasus, though no genetic 
relationship is traceable between them. The break with the past, however, occasioned 
by the irruption of the Indo-European invaders, was so great that not only did the 
older language become extinct and forgotten, but even the tradition of the older 
civilization was also lost. Like the recovery of the Sumerian language and the 
culture it represented, the recovery of the Vannic language and culture is the 
revelation of a new world. 

At the head of the pantheon was a trinity consisting of Khaldis, the supreme god of 
the race; Teisbas, the god of the air; and the Sun-god Ardinis. Temples were erected 
in their honour, and shields and spears dedicated to their service. The vine, which 
grows wild in Armenia, was the sacred tree of the people, and there are inscriptions 
which commemorate its planting and consecration, and describe the endowments that 
were set apart for its maintenance. Wine was naturally offered to the gods along with
the domestic animals and prisoners of war. Dr. Belck has discovered burial-places 
which go back to the neolithic age, but the majority of the monuments scattered over 
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the Vannic area belong to the bronze age, and testify to a native adaptation of 
Assyrian art and culture. Iron also makes its appearance, but scantily. The pottery 
of the age of the inscriptions is related on the one side to the Assyrian pottery of 
the same period, and on the other to the pottery of Asia Minor. The polished red ware
more especially points to the west. 

The existence of a language of the Caucasian type in Armenia, and its association 
with a powerful king-dom and an advanced culture, is not the only revelation of the 
kind that we owe to cuneiform decipherment. We have learned that at a much earlier 
epoch Northern Mesopotamia was occupied by a people who spoke a language of similar 
type but of far more complicated form; and that here, too, the language in question 
was accompanied by a high civilization, a powerful monarchy, and the use of the 
cuneiform syllabary. The monarchy was that of Mitanni, and its culture and script had
been borrowed from Babylonia in the age of Khammu-rabi, instead of from Assyria in 
the age of Assur-natsir-pal. But it is interesting to observe that in borrowing the 
script the people of Mitanni had adapted and simplified it in precisely the same way 
as did the people of Van in after days. Superfluous characters were discarded, a 
single phonetic value only assigned to each character, and large use made of those 
which expressed vowels. In fact, in both Mitannian and Vannic the system of writing 
begins to approach the alphabetic. 
Whether this similarity in adaptation was due to a similarity of phonetic structure 
in the two languages or to conscious imitation on the part of the Vannic scribes it 
is difficult to say; it is a point, however, which cannot be passed over. 

The name of Mitanni meets us on the Egyptian monuments of the Eighteenth and 
Nineteenth dynasties. The kingdom played a considerable part at that period of time 
in the politics of Western Asia, and the daughters of its kings were married to the 
Egyptian Pharaohs. The boundaries of the Egyptian Empire were coterminous with those 
of Mitanni, and we gather from the Tel el-Amarna correspondence that the Mitannian 
forces had more than once made their way into Palestine, perhaps as far south as 
Jerusalem, and that Mitannian intrigue was active in that portion of the Pharaoh's 
dominions. Among the Canaanitish governors are some who bear Mitannian names, and 
testify to the continuance of a Mitannian element in that common meeting-place of 
nationalities. 

Several letters from the Mitannian king have been found among the Tel el-Amarna 
tablets. Most of them are written in the Babylonian language, but one — and 
fortunately an exceptionally long one — though in cuneiform characters, is in the 
native language of the country. A comparison of it with its companion letters, 
assisted by the determinatives and ideographs which are employed in it from time to 
time, has enabled Jensen, Leopold Messerschmidt and myself to decipher a very 
considerable part of the letter, and so to compile a grammar and vocabulary of the 
Mitannian language. That it is distantly related to Vannic seems to admit of little 
doubt, but it comes before us in a much more developed form; indeed, its system of 
suffixes is so elaborate and ponderous as to remind us of the polysynthetic languages
of America. 

A legal document found in Babylonia and dated in the epoch of Khammu-rabi contains a 
number of proper names which are of Mitannian or allied origin, and show that persons
of that race were already settled in Babylonia.1 As the Mitannian form of cuneiform 
script must have been borrowed about the same time, we may infer that the advanced 
guard of the northern race had already made its way as far south as Mesopotamia, and 
there established its power in the midst of a Semitic population. From that time 
forward a constant struggle went on between the two races, the Semitic race striving 
to push back the northern intruders and planting its own colonies in the very heart 
of the northern area, while the northerners pressed ever more and more to the 
southward, and at one time even seemed likely to possess themselves of the heritage 
of the Babylonian Empire in Western Asia. Like Armenia, Northern Mesopotamia was 
occupied by a people of Caucasian and Asianic affinities, whose armies had crossed 
the Euphrates and won territory in Syria and Palestine. 

On the west, however, the Mitannians found themselves confronted by another northern 
population, the Hittites, whose first home was in Cappadocia. The Hittites also had 
passed under the spell of Babylonian culture, and the cuneiform script had been 
carried to them at an early date. Thanks to recent discoveries, we can now trace in 
some measure the earlier fortunes of a race who made a profound impression, not only 
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on the future history of Asia Minor and its relations with Greece, but also on the 
history of Palestine. 

As far back as about B.C. 2000, Babylonian or Assyrian troops had already made their 
way along the northern banks of the Tigris and Euphrates to the borders of Cappadocia
and the neighbourhood of the Halys. I say Babylonian or Assyrian, for Assyria was at 
the time a province of Babylonia, though as the colonies which settled in the track 
of the invaders were distinctively Assyrian in their municipal customs and the names 
of their inhabitants, the troops were probably drafted from Assyria.1 The mineral 
wealth of Cappadocia was doubtless the attraction which led them to such distant and 
semi-barbarous lands; Dr. Gladstone's analysis of the gold of the Sixth Egyptian 
dynasty, with its admixture of silver, has shown that it was imported from the north 
of Asia Minor,1 and the silver itself was probably already worked. Further south, in 
the Taurus, were mines of copper. 

However this may be, the remains of one of these early Assyro-Babylonian colonies has
been partially excavated a few miles (twenty-three kilometres) to the north-east of 
Kaisariyeh.2 The site is now known as Kara Eyuk, "the Black Mound," and numerous 
cuneiform tablets have come from it. It has obtained its present name from the marks 
of fire which are every-where visible upon it, and bear eloquent testimony to its 
final fate. Established as an outpost of the Assyrian Empire in the distant west, a 
time came when, deserted by the Government at home, its strong walls were battered 
down by the besieging foe and the Assyrian settlers massacred among the ruins of 
their burning town. According to M. Chantre, its excavator (who, however, believes 
that it was destroyed by a volcanic eruption), the whole mound is a mass of charred 
and burnt remains. 

The construction of the walls, as well as the pottery found within them, marks it off
with great distinctness from the ruins of the Hittite or native Cappadocian cities in
its neighbourhood. While in their case the city wall is made of unmortared blocks of 
stone, the walls of Kara Eyuk are built of brick, and where stones are used they are 
of small size and cemented with mortar. The pottery differs considerably from that of
the Hittite capital at Boghaz Keui. Some of it is of black ware, especially 
characterized by the vases with long spouts, which are also found in Phrygia and the 
Troad. Some of it, again, is of the dark-red lustrous ware which has been met with at
Toprak Kaleh, near Van, and Boz Eyuk in Phrygia, while the yellow ware with 
geometrical patterns in black and maroon-red which has been discovered in Phrygia 
occurs in large quantities. This latter ware is of the class known as "Mykenaean." 

The cuneiform tablets which have come from the site are known as "Cappadocian," and 
were first noticed by Dr. Pinches. The forms of the characters resemble those of the 
early Babylonian script, which was still used in Assyria in the age of Khammu-rabi. 
Many of the proper names, moreover, seem to be distinctive of that period. On the 
other hand, a large proportion of them contain the name of Asur — often in its 
primitive form of Asir — or are otherwise characteristic of Assyria. The tablets are 
further dated by the archons who gave their names to the years, a system of 
chronology which was peculiar to Assyria and unknown in Babylonia, while the month 
was divided into "weeks" of five days each. The language of the tablets also, which 
is full of dialectic mispronunciations and strange words, points to Assyria rather 
than to the southern kingdom, and we may therefore conclude that the colonists were 
Assyrians, even though the colony may have been founded when Assyria was still a 
Babylonian province. 
There are indications in the Assyrian inscriptions themselves that the road to 
Cappadocia was known to the Assyrian princes at an early epoch. The earliest Assyrian
kings whose annals have come down to us are Hadad-nirari I. and his son Shalmaneser 
I. (B.C. 1300). Hadad-nirari tells us that his great-grandfather, Assur-yuballidh, 
whose letters form part of the Tel el-Amarna correspondence, had subdued "the wide-
spread" province of Subari, which lay near the sources of the Euphrates, and in which
Kara Eyuk was perhaps included, while he himself restored the cities of the same 
province which had fallen into ruin. Later, Shalmaneser I. conducted campaign after 
campaign towards the same region. In his second year he overthrew the king of 
Malatia, and the combined forces of the other "Hittite" states, who had come to his 
assistance: "all were conquered," from the borders of Cappadocia to the Hittite 
stronghold of Carchemish. 
A military colony was settled at the head waters of the Tigris which secured the 
high-road to Asia Minor. 
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Two centuries later we learn from Tiglath-pileser I. that Moschians and Hittites had 
overrun part of this Assyrian territory, and occupied some of the Assyrian 
settlements. Once more, therefore, the Assyrian troops marched to the north-west; the
provinces which lay in the valley of the Murad-chai were recovered, and the old 
province of Subari cleared of intruders. Soon afterwards Tiglath-pileser forced his 
way into Southern Cappadocia and the valley of the Sarus, making Comana tributary, 
razing to the ground the fortresses that had resisted him, and erecting on their site
chambers of brick, with bronze tablets on which his conquests were recorded. Eastern 
Cilicia was known at the time to the Assyrians as Muzri, or "the Marchland," a clear 
proof that it had long formed a borderland and debatable territory between the 
Assyrian Empire and the nations of Asia Minor. 

It is thus evident that even before the rise of the Assyrian monarchy, the road that 
led to the mining districts of Cappadocia, along the valleys of the Upper Tigris, 
Euphrates and Tokhma Su, was not only known to the Assyro-Babylonians, but had 
actually constituted Assyrian territory, which was colonized by Assyrian garrisons 
and paid tribute to Nineveh whenever Assyria was strong enough to enforce its 
authority. At the eastern extremity of the road stood the city of unknown name, now 
represented by "the Burnt Mound" of Kara Eyuk, whose existence as an Assyro-
Babylonian city probably dates back to the age of Khammu-rabi. 

It was the outpost of Babylonian culture in Asia Minor. Babylonian art, and, above 
all, the Babylonian system of writing, were brought by it into the heart of the 
Hittite region, and the archaeological objects found there consequently become 
important for chronological dating. Not far off, on the other side of the Halys, rose
the Hittite capital, now known as Boghaz Keui, the centre from which, as Professor 
Ramsay has shown, 1 the early roads of Asia Minor radiated in all directions. 

Boghaz Keui is being excavated at the present moment. Hundreds of clay tablets have 
already been found there, inscribed with cuneiform characters, the majority of which 
are in the native Hittite language, though many are in Semitic Babylonian, including 
a copy of the famous treaty between Ramses I 1, and the Hittite king. So far as the 
tablets have been examined, they show that the Hittite empire extended from the west 
of Asia Minor to the Egyptian frontier, and that the cuneiform characters were used 
in ordinary life. 

By one of those coincidences which sometimes happen in archaeological research, the 
discovery fits with another fact which had long been in the possession of the 
Assyriologist, though the full meaning of it was unknown to him. Among the Tel el-
Amarna letters are two in a language unlike any with which we are acquainted. One of 
them is from a Hittite leader of condottieri,2 who has left us two other letters 
which are in the Assyrian language, and who came from a town in the neighbourhood of 
Cilicia. The second letter was written to the king of Arzawa by one of the foreign 
secretaries of the Egyptian Government. But the situation of Arzawa was wholly 
uncertain; as the king bore the Hittite name of Tarkhundaraba, I suggested that it 
lay in the Hittite territory, and that consequently in the language of the letter we 
had a fragment of the Hittite language. For many years, however, this remained a mere
conjecture, without any definite proofs. 

When the fragmentary tablets from Boghaz Keui came to be copied, it was at once 
perceived that they were in a language which resembled that of the Arzawa letters, 
but it was not until the new tablet from Constantinople had been cleaned and copied 
by Dr. Pinches and myself that the actual facts became clear. The Arzawa and Boghaz 
Keui texts agree in the forms given to the characters, in grammar and in vocabulary. 
Arzawa, therefore, must have been the Hittite kingdom which had its centre at Boghaz 
Keui, and already in the age of the Eighteenth Egyptian dynasty it was employing a 
form of the cuneiform script which implied a long preceding period of use and 
adaptation. A new realm has thus to be added to the domain of the cuneiform system of
writing; in Syria the Hittite king of Kadesh wrote to the Pharaoh in Babylonian, but 
in his old home in the north, though the Babylonian syllabary had been adopted, the 
language it served to express was that of the Hittites themselves. 

A certain amount of this Hittite language of Arzawa can be deciphered, thanks to 
those same determinatives and ideographs which have assisted so materially towards 
the decipherment of the Vannic texts, and more especially to the recurrence in the 
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two Tel el-Amarna letters of phrases that are common to the whole correspondence. The
new tablet, however, is more than usually helpful, since it contains Assyrian words 
and grammatical forms which in parallel passages of the same text are replaced by 
native equivalents. In this way a sketch of Arzawan grammar can now be made, as well 
as a list of Arzawan words. The language which is thus disclosed is of an Asianic 
type, with features that remind us of Lycian on the one side, and of Mitannian and 
Vannic on the other. But in what may be termed the fundamentals of grammar it agrees 
with Mitannian and Vannic. 

At the same time, certain of these same fundamentals have a curious but superficial 
resemblance to what we have hitherto been accustomed to regard as characteristics of 
Indo-European grammar. The nominative and accusative of the noun, for example, are 
distinguished by the suffixes -s and -n, the plural nominative and accusative often 
terminate in -s, and the possessive pronouns of Arzawan are mis, "mine"; 
ti-s, "thine"; and sais), "his"; while si is "(to) her." 
The third person of the present tense ends in -t; es-tu, is "may it be"; es-mi, "may 
I be." Yet with all these remarkable coincidences, I can assure the comparative 
philologist that Arzawan is certainly not an Indo-European language, and I must leave
him to explain them as best he may. 

We have, however, learnt a good deal more about the Hittite populations of Asia Minor
from the Tel el-Amaraa tablets than the nature of the language which they spoke. In 
the closing days of the Eighteenth Egyptian dynasty we find them on the southern side
of the Taurus, sending forth bands of adventurers, who hired their services to the 
king of Egypt and to the rival governors and princes of Palestine, and from time to 
time carved out principalities of their own with the sword. We are even able to 
follow the fortunes of some of the leaders of the condottieri, who had no scruple in 
transferring their allegiance from one vassal prince to another when tempted by the 
prospect of better pay, or in murdering their employer when the opportunity arose, 
and plundering or occupying his city. They had, it is true, a wholesome awe of 
Egyptian power and of the Egyptian army, and some of the letters they wrote to the 
Egyptian court are amusing examples of the excuses they offered for their misdeeds. 
But they never hesitated about seizing the Pharaoh's property when they thought they 
could do so with impunity, while they were all the time professing to be his devoted 
slaves. A considerable number of the vassal princes of Canaan kept these mercenaries 
in their pay, and in many cases the Egyptian Foreign Office thought it wisest to 
confirm one of their leaders in the government of a district, however doubtful might 
have been the means by which it had come into his hands. So long as the tribute was 
paid, and the imperial authority acknowledged, no further questions were asked. The 
mercenaries were useful at times to the imperial forces, and the mutual jealousies 
and quarrels of the local governors were perhaps not altogether displeasing to the 
home Government.1 

In this way bands of Hittite mercenaries came to be settled in various parts of 
Palestine, even in the extreme south. The sons of Arzawaya, "the Arzawan," 
established themselves in the neighbourhood of Jerusalem, whose king, by the way, 
seems to bear a Mitannian name. The statement in the Book of Genesis that Heth was 
the son of Canaan receives a new signification from the Tel el-Amarna tablets. 

But Hittite influence in Southern Palestine goes back to an earlier epoch than the 
age of the tablets. 
The painted pottery found in the "Amorite" strata of Lachish and Gezer shows 
remarkable affinities to the pottery discovered by Chantre at Boghaz Keui, and Mr. J.
L. Myres has succeeded in tracing it in a fairly continuous line to the region north 
of the Halys.2 Here was found the red ochre — or sandarake, as it was called — which 
was used in the decoration of the pottery, and after the introduction of two other 
colours still remained the principal feature in the system of ornamentation. This 
Hittite or Cappadocian pottery was carried westward along the road which led from 
Boghaz Keui towards the Troad, and south-eastwards across the Taurus into Syria. It 
was probably the ultimate origin of the painted Minoan or "Kamares" pottery of Krete.

The introduction of Hittite pottery into Canaan where it tended to supersede the 
native ware, was doubtless the result of trade. But in ancient Asia the trader and 
the soldier were very apt to march side by side. The soldier opened the way for the 
trader and kept it for him, quite as much as the trader opened it for the soldier. 
Hence it is not surprising that the Assyrian monuments should furnish incidental 
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evidence of the Hittite occupation of Palestine at an early date. In the inscriptions
of Babylonia, as we have seen, Palestine and Syria are "the land of the Amorites"; 
the name went back to an immemorial antiquity, and indicates that at the time it was 
first given the Amorites were the ruling population in the West But in the Assyrian 
inscriptions the place of the Amorites is taken by the Hittites. For the Assyrians, 
Syria is "the land of the Hittites," and in the later historical texts even the 
Israelites and Philistines are classed as "Hittite."1 

Canaan, however, was already well known to the Assyrians in the age of the Tel el-
Amarna correspondence, when the ambassadors of the Assyrian king carried letters and 
presents through it to the Pharaoh. It must, therefore, have been at a still earlier 
period that they first became acquainted with it, and at this period Hittite 
influence must have been so predominant as to cause them to discard the name of 
Amorite, consecrated though it was by the long-continued usage of Babylonian 
literature, and to employ instead of it the name of Hittite. 

But it was in the direction of the Greek seas that Hittite influence was most 
powerful. Through Asia Minor Babylonian culture penetrated to the West. 
A native imitation of the Babylonian seal-cylinder was found by Dr. Schliemann in the
ruins of Hissarlik,1 and the so-called "heraldic" position of the lions at Mykenae 
can be traced back through Asia Minor to the designs of the Babylonian gem-cutters. 
The winged horse, Pegasus, is found on Hittite seals, and, like the double-headed 
eagle of Eyuk and other composite figures, is derived from Babylonian proto-types.2 
They represented the first attempts of the creative power, as conceived of by 
Babylonian cosmology, and an old Babylonian legend of the creation accordingly 
describes the monsters suckled by Tiamat as "warriors with the bodies of birds, men 
with the faces of ravens."3 The fantastic monsters of "Minoan" art, which have been 
brought to light by the excavations in Krete, claim an intimate connection with the 
similar composite beings which are a characteristic of Hittite art.4 

The early Hittite art of Asia Minor, as I pointed out many years ago, is dependent on
that of Babylonia, and has little in common with the art of Assyria.1 
It is not until we come to the later Hittite monuments of Cilicia and Syria that the 
influence of Assyrian art makes itself visible. Hence was derived the partiality of 
the Hittite artist for the composite animals that adorn the seal-cylinders of 
Babylonia, and which consequently became known wherever the seal-cylinder and the 
literary culture it accompanied had made their way. As I have already stated, though 
Subari was an Assyrian province and Kara Eyuk an Assyrian colony, the form of the 
cuneiform script that was used in Cappadocia was of Babylonian origin. 

The writing material of "Minoan" Krete, we now know, consisted of clay tablets. The 
fact is a proof that the influence of Babylonian culture had extended thus far. But 
it was an indirect influence only. 
Though the clay tablet was employed, the characters impressed upon it were the native
Kretan. This in itself, however, demonstrates how strong the influence must have 
been, for the Kretan characters, whether hieroglyphic or linear, were less easy to 
inscribe on clay than the cuneiform. Krete, moreover, is a land of rock and stone 
rather than of clay. We may infer, therefore, from the use of the Babylonian material
that the first impulse to write was inspired by the civilization of Babylonia. 

How it was brought to Krete we do not know. It may have passed over from the shores 
of Canaan; it may have come from Cyprus or Asia Minor. A seal-cylinder, which I have 
lately published, and which was found in the early copper-age cemetery of Agia 
Paraskevi in Cyprus, shows that the so-called Cypriote syllabary was already in use 
in the island at a remote date, 1 and this syllabary is closely connected with the 
linear characters of Krete. Inscriptions in the same form of script have been found 
on the site of Troy, and the pre-Israelitish pottery of Southern Palestine is marked 
with signs which seem to be derived from it. So, too, is certain Egyptian pottery of 
the age of the Eighteenth dynasty, and even of the age of the Twelfth.2 

It is possible that Krete was the birthplace of the picture writing which developed 
into the linear script of Knossos and the Cypriote syllabary; it is possible that it 
was rather Cyprus. I do not think, as I once did, that it comes from Asia Minor, for 
Asia Minor had its own pictographic system, which we see represented in the Hittite 
inscriptions, and an increased knowledge of this system tends to dissociate it from 
the pictographs and syllabaries of Krete and Cyprus. 
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Wherever it arose, however, it was associated with the Babylonian writing material 
and the Babylonian seal-cylinder. So far as our present knowledge goes, Cyprus is 
more likely than any other part of the world to have been the meeting-point of 
Babylonian culture and the nascent civilization of the West. 
The numerous seal-cylinders which characterize the early copper age of the island are
native imitations of Babylonian seal-cylinders of the epoch of Sargon of Akkad, when 
the boundaries of the Babylonian Empire were pushed to the coasts of the 
Mediterranean, if not into Cyprus itself, and the great eastern plain of Cyprus was 
better fitted to provide clay for the tablet than any other Mediterranean district 
with which I am acquainted. 

That no written tablets have been found by the excavators in Cyprus is not 
surprising. In an island climate where heavy rains occur the unbaked tablet soon 
becomes hardly distinguishable from the earth in which it is embedded. It was almost 
by accident that even the practised eye of Dr. A. J. Evans was first led to notice 
the clay tablets of Knossos. 

The Greek term 8eA.ro?, which was borrowed from the language of Canaan, is evidence 
that the tablet was once known to the Greeks. For the letters of the Phoenician and 
Greek alphabet rolls of papyrus or leather were needed; the fact that the writing 
material was a tablet and not a roll refers us back to Babylonia. With the 
introduction of the Phoenician letters the word SeAros necessarily changed its 
meaning, and became synonymous with a wooden board. 
But it is possible that a reminiscence of its original signification is preserved in 
a famous passage of the Iliad (vi. 169), where the later "board" has been substituted
for the earlier "tablet." Here we are told how Bellerophon carried with him to Lycia 
"baleful signs" — which may have been the pictographs of Krete or the Hittites, or 
even cuneiform characters — written upon "a folded board." The expression would have 
most naturally originated in the folded clay tablet of early Babylonia, the inner 
tablet being enclosed in an envelope on which the address or a description of the 
contents of the document is written. 

On the literary side, however, this is the utmost contribution that we can claim for 
Babylonia to have made to historical Greece. In the sphere of religion it is possible
that the anthropomorphism of Greece was influenced by the anthropomorphism of 
Babylonia through Asia Minor, where the rock sculptures of Boghaz Keui show how the 
primitive Hittite fetishes had become human deities like those of Chaldaea; in the 
sphere of philosophy Thales and Anaximander clothed in a Greek dress the cosmological
theories of the Babylonians; and in the domain of art the heraldry and composite 
monsters of Babylonia made their way to Europe, while the Ionic artists of Ephesus 
carved ivories into forms so Oriental in character that similar figures found in the 
palace of Sargon have been pronounced to be the work of Phoenicians. But the literary
culture of historical Greece did not begin until the tide of Babylonian influence had
already rolled back from Western Asia, when the Phoenician alphabet had taken the 
place of the cuneiform syllabary in Syria, and the Hittite populations of Asia Minor 
had returned to their clumsy hieroglyphs. 

It is, however, remarkable how very nearly the cuneiform script became what the 
Phoenician alphabet has been called, "the mother of the alphabets of the world." At 
one time it covered nearly the whole area of the civilized globe. A seal-cylinder 
with a cuneiform inscription in an unknown language has been discovered on the hills 
near Herat; x in the west its use extended as far as Cappadocia, perhaps further. 
Northward it made its home in Armenia; southward it obliged even the Egyptian Foreign
Office to employ it for correspondence, while military scribes wrote in it their 
memoranda of the Pharaoh's campaigns. In both Mitanni and Van the syllabary was on 
the high-road to becoming an alphabet; in Persia it actually became one. 

But this final evolution came too late. A simpler script had already entered the 
field, and won its way in lands where clay was scarce and other writing materials 
more easily procurable. Indeed, it is probable that the presence or absence of clay 
suitable for writing purposes had quite as much to do with the spread of the 
cuneiform script as the political events which transformed the map of Western Asia. 
Canaan still continued to write in cuneiform characters after the empire of Babylonia
had been exchanged for that of Egypt, while the use of the script never penetrated 
far into the limestone regions of the Mediterranean. It was probably the geological 
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formation of Europe more than anything else which saved us to-day from having to 
learn the latest modification of the cursive writing of the Babylonian plain. 

But it had been a potent instrument of civilization in its day, perhaps more potent 
even than the Phoenician alphabet, for its sway lasted for thousands of years. It was
at once the symbol and the inspiring spirit of a culture whose roots go back to the 
very beginnings of human civilization, and to which we still owe part of our own 
heritage of civilized life. Babylonia was the mother-land of astronomy and 
irrigation; from thence a knowledge of copper seems to have spread through Western 
Asia; it was there that the laws and regulations of trade were first formulated, and 
the earliest legal code, so far as we know, was compiled. Babylonian theology and 
cosmology left their impress upon beliefs and views of the world which have passed 
through Judaea to Europe, and the astrology and magic which played so active a part 
in the mental history of the Middle Ages were Babylonian creations. It is not a 
little remarkable that an Etruscan model of the liver in bronze (discovered at 
Piacenza), divided and inscribed for the purposes of haruspicy, finds its counterpart
and probably also its prototype in the clay copy of a liver, similarly divided and 
inscribed, which was found in Babylonia.1 We are children of our fathers, and amongst
our spiritual fathers must be reckoned the Babylonians. 

1 Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, xiv. 3, 4, pp. 377-732.
1 Eustathius on Dion. Perieget. 767. See Lehmann in the Zeitschrift für Assyriologie, 1894, 
pp. 90 and 358-60. 
8 The Vannic kings always call themselves kings, not of the Khaldians, but of Biainas or 
Bianas, the Byana of Ptolemy, the Van of to-day. 
1 See more especially Belck's comparison of the Vannic pottery with that of the Assyrian 
colony of Kara Eyuk, near Kaisariyeh, in the Verhandlungen der Berliner anthropologischen 
Gesellschaft, December 1901, p. 493. Besides the highly-polished lustrous red ware, he found 
at Kara Eyuk fragments of the same wheel-made wine-jars, "of gigantic size," which 
characterized Toprak Kaleh, near Van. Similar jars, as well as lustrous red pottery, were 
discovered by Schliemann in the "prehistoric" strata at Troy. The animals' heads in terra-
cotta found at Kara Eyuk are stated by Dr. Belck to be similar to those of the Digalla Tepe, 
near Urumiya. For further details see infra. 
1 See Pinches in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1897, pp. 589-613; and myself in 
the Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1897, p. 286. 
1 Thus we find from the Cappadocian cuneiform tablets discovered at Kara Eyuk, north-east of 
Kaisariyeh, that time was reckoned by the annual succession of officers called livuni as in 
Assyria. 
1 Denderek, p. 62. 
2 Chantre, Mission en Cappadoce, pp. 71-91. 
1 See Belck, Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft, December 1901, p. 493;
and the admirable plates, iii., vii.-xiv., in Chantre, Mission en Cappadoce. As has been 
already mentioned {supra, p. 166), Dr. Belck noticed at Kara Eyuk coarse sherds of great 
thickness coming from wine-jars similar to those of Toprak Kaleh. The black vases with long 
spouts have been found at Yortan and Boz Eyuk in Phrygia; long-spouted vases of yellow ware 
with geometrical patterns in maroon-red on the site of Gordium. 
Chantre discovered numerous spindle-whorls in the ruins similar to those discovered at Troy. 
He also found terra-cotta figurines, among which the ram is the most plentiful, as well as 
covers and handles of vases in the shape of animals heads, and some curious hut-urns not 
unlike those of Latium. 
Few bronze objects were met with, but among them were five flanged axe-heads of the incurved 
Egyptian Hyksos type, totally unlike the straight bronze axe-heads from Troy and Angora (of 
Egyptian I-XII dynasty form), with which M. Chantre compares them. The obsidian implements and
stone celts were of the ordinary Asianic pattern. M. Chantre notes that whereas at Troy the 
terra-cotta figurines represented the heads of oxen or cows, at Kara Eyuk they were the heads 
of sheep, horses, and perhaps dogs. 
1 Historical Geography of Asia Minor, ch. i., ii.; Cities and Bishoprics of Phrygia, i. p. 
xiv. 
2 Labawa, or Labbaya, for whom see the next chapter. A revised transcript of his letter in 
Arzawan (Hittite) is given by Knudtzon, Die zwei Arzawa-Briefe, pp. 38-40. The introductory 
paragraph should read: Ata-mu kit Labbaya nicmis-la Uan-wa-nnas iskhani-tta-ra atari-ya ueni. 
"To my lord says Labbaya .... thy servant of Uan (a district west of Aleppo); seven times I 
prostrate myself." In other letters Labbaya is called prince of Rukhizzi, the Rokhe's-na of 
the treaty between Ramses II. and the Hittites. 
1 The facts were first stated in my article in the Contemporary Review, August 1905, pp. 264-
77, which is reprinted as chapter vii. of the present book. 
2 Journal of the Anthropological Institute; 1903, xxxiii. pp. 367-400. 
1 By Shalmaneser II. {Black Obelisk, 61) and Sargon. Sennacherib describes his famous campaign
against Phoenicia and Judah as made "to the land of the Hittites." 
1 Ih'os, p. 693. What seem to be similar characters on a seal-cylinder found in the copper-age
cemetry of Agia Paraskevi in Cyprus have recently been published by me in the Proceedings of 
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the Society of Biblical Archaeology, June 1906, plate ii. No. xi. See above, p. 141. 
2 One of these seals, with the name of Tua-is, "the Charioteer," in Hittite hieroglyphs, is in
the possession of M. de Clercq. Another is figured by Layard, Culte de Mithra, xliv. 3. 
3 See Sayce, Religions of Ancient Egypt and Babylonia, pp. 377-9.
4 See Hogarth, "The Zakro Sealings," in the Journal of Hellenic Studies, xxii. pp. 76-93, and 
plates vi.-x. 
1 Transactions of the Society of Biblical Archaeology, 1881, vii. 2, p. 27. 
1 See above, p. 141. 
2 Professor Petrie finds similar marks on Egyptian pottery of the prehistoric and early 
dynastic age; see his table of" signs in The Royal Tombs of the First Dynasty (Egypt 
Exploration Fund), i. p. 32. 
1 Journal of the Asiatic Society of Bengal, xi. pp. 316 sqq. The cylinder was bought by Major 
Pottinger, but afterwards lost. The inscription seems to read: AN Nin(?)-zi-in Su-luM(?)- me-
am-el Khi-ti-sa ARAD-na — "To the god Nin(?)-zin, Sulukh- ammel (?) son of Khiti, his 
servant." 
1 The Etruscan monument is described by Deecke, Das Temp htm von Piacetiza (Etruskische 
Forschungen, iv. 1880) and Etruskische Forschungen imd Studien, part ii. (1882). For the 
Babylonian prototype, see Boissier, Note sur un Monument babylonien se rapportant & 
Fextispicine (1899). 

CHAPTER VII  CANAAN IN THE CENTURY BEFORE THE EXODUS 
It is now nearly twenty years ago since the archaeological world was startled, not to
say revolutionized, by the discovery of the cuneiform tablets of Tel el-Amarna in 
Upper Egypt. Nor was it the archaeological world only which the discovery affected. 
The historian and the theologian have equally had to modify and forsake their old 
ideas and assumptions, and the criticism of the Old Testament writings has entered 
upon a new and altogether unexpected stage. The archaeologist, the historian and the 
Biblical critic alike can never again return to the point of view which was dominant 
before 1887, or regard the ancient world of the East with the unbelieving eyes of a 
Grote or a Cornewall Lewis. A single archaeological discovery has upset mountains of 
learned discussion, of ingenious theory and sceptical demonstration. 

At the risk of repeating a well-worn tale, I will describe briefly the nature of the 
discovery. In the ruins of a city and palace which, like the palace of Aladdin, rose 
out of the desert sands into gorgeous magnificence for a short thirty years and then 
perished utterly, some 300 clay tablets were found, inscribed, not with the 
hieroglyphics of Egypt, but with the cuneiform characters of Babylonia. They were, in
fact, the contents of the Foreign Office of Amon-hotep IV., the "Heretic King" of 
Egyptian history, who endeavoured to reform the old religion of Egypt and to 
substitute for it a pantheistic monotheism. This was about 1400 years before the 
birth of Christ, and a full century before the Israelitish Exodus. The attempt failed
in spite of the fanatical efforts of its royal patron to force it upon his people, 
and of his introduction of religious persecution for the first time into the world. 
The Eighteenth dynasty, to which he belonged, and which had conquered Western Asia, 
went down in civil and religious war; the Asiatic Empire of Egypt was lost, and a new
dynasty sat on the throne of Thebes. 

The archives in the Foreign Office included not only the foreign correspondence of 
Amon-hotep's own reign, but the foreign correspondence also of his father, which he 
had carried with him from Thebes when he founded his new capital at Tel el-Amarna. 
And the scope and character of it are astounding. There are letters from the kings of
Babylonia and Assyria, of Mesopotamia and the Hittites, of Cilicia and Cappadocia, 
besides letters and communications of all sorts from the Egyptian governors and 
vassal princes in Canaan and Syria. Most of the correspondence is in the language of 
Babylonia; it is only in a few rare instances that the cuneiform characters embody 
the actual language of the people from whom the letters were sent. It is difficult to
imagine anything more subversive of the ideas about the ancient history of the East, 
which were current twenty years ago, than the conclusions to be drawn from this 
correspondence. It proved that, so far as literary culture is concerned, the 
civilized Oriental world in the Mosaic age was quite as civilized as our own. There 
were schools and libraries all over it, in which a foreign language and a complicated
foreign system of writing formed an essential part of education. It proved that this 
education was widely spread: there are letters from Bedawin shekhs as well as from a 
lady who was much interested in politics. It showed that this correspondence was 
active and regular, that those who took part in it wrote to each other on the trivial
topics of the day, and that the high-roads and postal service were alike well 
organized. We learned that the nations of the Orient were no isolated units cut off 
from one another except when one of them made war with the other, but that, on the 
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contrary, their mutual relations were as close and intimate as those of modern 
Europe. The Babylonian king in his distant capital on the Euphrates sent to condole 
with the Egyptian Pharaoh on his father's death like a modern potentate, and was 
every whit as anxious to protect and encourage the trade of his country as Mr. 
Chamberlain. Indeed, the privileges of the merchant and the sacredness of his person 
had long been a matter of international law. 

In one respect the advocates of international harmony and arbitration were better off
in the Mosaic age than they are in the Europe of to-day. There was no difficulty 
about diversities of language and the danger of being misunderstood. The language of 
diplomacy, of education and trade was everywhere the same, and was understood, read 
and written by all educated persons. Even the Egyptian lord of Western Asia had to 
swallow his pride and write in the language and script of Babylonia when he 
corresponded with his own subjects in Canaan. Indeed, like English officials in 
Egypt, who are supposed to write to one another on official business in French, his 
own Egyptian envoys and commissioners sent their official communications in the 
foreign tongue. The Oriental world in the century before the Exodus thus anticipated 
the Roman Empire. 

Canaan was the centre and focus of the correspondence. It was the battle-ground and 
meeting-place of the great powers of the Eastern world. It had long been a province 
of Babylonia, and, like the rest of the Babylonian Empire, subject to Babylonian law 
and permeated by Babylonian literary culture. It was during these centuries of 
Babylonian government that it had come to adopt as its own the script and language of
its rulers; the deities of Babylonia were worshipped on the high places of Palestine,
and Babylonian legends and traditions were taught in its schools. 

Out of Canaan had marched the Hyksos who conquered Egypt. The names of their kings 
found on the monuments that have survived to us are distinctively Canaanite of the 
patriarchal period; among them is Jacob-el, or Jacob, whom the Alexandrine Jews seem 
to have identified with their own ancestor. While the Hyksos Pharaohs reigned, Egypt 
was but a dependency of Canaan; the source of Hyksos power lay in Canaan, and their 
Egyptian capital was accordingly placed close to the Canaanitish frontier. 

When, after five generations of warfare, the native princes of Thebes succeeded at 
last in expelling the Hyksos conquerors from the valley of the Nile and in founding 
the Eighteenth dynasty, they perceived that their best hope of preventing a second 
Asiatic conquest lay in possessing themselves of the land which was, as it were, the 
key to their own. The Hyksos conquest, in fact, had shown that Canaan was at once a 
link between Asia and Africa, and the open gate which let the invader into the 
fertile fields of Egypt. The war, therefore, that had ended by driving the Asiatic 
out of Egypt was now carried into his own home. Campaign after campaign finally 
crushed Canaanitish resistance, and the Egyptian standards were planted on the banks 
of the Euphrates. Palestine and Syria were transformed into Egyptian provinces; in 
the language of the tenth chapter of Genesis, they became the brothers of Mizraim. 

The Tel el-Amarna letters tell us how the new provinces were organized. The most 
important cities were placed under Egyptian governors, many of whom, however, were 
natives. But they were carefully watched by Egyptian commissioners, to whom the 
control of the military forces was entrusted, as well as by special high-
commissioners sent from time to time by the imperial Government. Local jealousies and
rivalries, moreover, among the governors prevented union among them against the 
central power, and up to a certain point were not discouraged by the Egyptian Foreign
Office. The Tel el-Amarna letters offer us a curious picture of the extent to which 
their mutual animosities were carried in the days when the Egyptian Empire was 
growing feeble. All the governors protest their devotion to the court, and all like 
are accused by their rivals of intriguing and even fighting against it. 

Besides the states which were thus directly under Egyptian rule, there were also 
protected states. Here the representative of the old line of kings was allowed to 
retain a titular authority, though in reality his power was not greater than that of 
the governors in other states. But, whether governor or protected prince his duty to 
the imperial Government was clearly marked out for him. He had to levy the taxes and 
send a fixed amount of tribute to the Egyptian Treasury, to provide a certain number 
of militia, and to send official reports to the king. He had further to see that the 
troops of the army of occupation were duly provided with pay and maintenance. 
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The army of occupation in the reign of Amonhotep IV. does not seem to have been 
large. The imperial forces were needed at home to enforce the new faith upon the 
Egyptian people, and to put down the discontent that was growing there. We hear, 
however, of "the household troops," who belonged to the standing army of Egypt and 
formed the nucleus of the permanent garrison. How many of them were native Egyptians 
it is impossible to say; as we hear of Kushites or Ethiopians among them, it is 
probable that the Sudanese were at least as largely employed on foreign service as 
the Egyptians themselves. The Egyptian has never been fond of military service, 
whereas, we all now know, the Sudanese is essentially a fighting animal. 

Both sides of the Jordan were included in the Egyptian administration. One of the Tel
el-Amarna letters, for example, is from a governor of "the field of Bashan." It is 
characteristic of the whole series, and shows what the relations were between the 
army of occupation and the native levies. I cannot do better than quote it in full: 
"To the king, my lord, thus says Artamanya, the governor of the Field of Bashan, thy 
servant: at the feet of the king, my lord, seven times seven do I fall. Behold, thou 
hast written to me to join the household troops, and how could I be a dog (of the 
king) and not go ? Behold, I and my soldiers and my chariots will join the house-hold
troops in whatever place the king my lord orders." 

The name of Artamanya is not Semitic; neither is it Egyptian. The fact brings us to 
one of the most interesting and unexpected results of the decipherment of the Tel el-
Amarna correspondence. And this is that the ruling caste in the Palestine of the 
Mosaic age was largely of Hittite origin, or had come from those countries of the 
north whose population was related in blood and language to the Hittites of Asia 
Minor. 

In Northern Mesopotamia was a kingdom which ranked with those of Egypt and Babylonia 
as regarded power and influence. Its native name was Mitanni; the Hebrews, like the 
Egyptians, called it the kingdom of Aram Naharaim. It stretched from Assyria to the 
Orontes, and contended with the Hittites of Carchemish for the possession of the 
fords of the Euphrates. 
Its rulers had descended upon it from the highlands of Armenia and the Caucasus, and 
had reduced the native Aramaean population to servitude. There are frequent 
references in the Tel el-Amarna tablets to Mitannian intrigues in Canaan. Mitannian 
armies had from time to time marched against the Canaanitish cities, and although 
there was now a nominal alliance between Mitanni and Egypt, and the royal families of
the two countries were united by marriage, the Mitannian court never lost an 
opportunity of sending secret support to the disaffected princes of Canaan or of 
encouraging them in their revolts from the Egyptian Government In many parts of the 
country the ruling family continued to be Mitannian, and accordingly we find more 
than one governor who bears a Mitannian name. Thus one of them, as we see, was 
governor of Bashan, and there was another who had his seat near the Sea of Galilee. 

Mitannian influence, however, was chiefly confined to the northern part of Palestine.
It was otherwise with the Hittites, whose marauding bands penetrated as far south as 
the frontiers of Egypt. The important part they played in the early history of Canaan
and the substantial element they must have contributed to the future population of 
the country has but lately been disclosed to us by the advance that has been made in 
the interpretation of the Tel el-Amarna texts. 
We have at last obtained an explanation of the fact that whereas in the older 
Babylonian period Canaan was known as "the land of the Amorites," it was called by 
the Assyrians "the land of the Hittites." The Assyrian kings even speak of Judah and 
Moab as "Hittite," and the town of Ashdod is described by Sargon as a "Hittite" 
state. What this must mean has indeed long been recognized by the Assyriologists. 
When the Assyrians first became acquainted with Palestine the Hittites must have been
there the dominant power. But how and when this came about we have but just begun to 
learn, and it is the story of the Hittite occupation of Canaan, as a better knowledge
of the Tel el-Amarna tablets is making possible, that I now propose to describe. 

The Hittite race was of Cappadocian origin. Professor Ramsay has pointed out that the
hieroglyphic characters which they used in their inscriptions must have been invented
on the treeless plateau of Central Asia Minor, and that their capital, whose ruins 
now strew the ground at Boghaz Keui, north of the Halys, was the centre towards which
all the early high-roads of Asia Minor converge. But they extended on both sides of 
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the Taurus Mountains, and at an early date had planted themselves in Northern Syria. 
I have lately succeeded in deciphering their inscriptions, which have so long baffled
our attempts to read them, and one result of my decipherment is the discovery of an 
unexpected fact. I find that the name of Hittite was confined to that portion of the 
race which lived eastward and southward of the Taurus. In Asia Minor itself, their 
first cradle and home, they called themselves Kas or Kasians; it was the kingdom of 
Kas over which the Hittite lords of Boghaz Keui claimed to rule, and it is still as 
kings of Kas that they are entitled on the monuments of Carchemish, though here they 
also acknowledge the name of Hittite. 

The name of Kas is met with in the Tel el-Amarna tablets, where it has hitherto been 
misunderstood. 
The kings of the Hittites, of Mitanni and of Kas are associated together as 
supporting the enemies of the Egyptian Pharaoh or attacking his cities in Syria. 
Hitherto we have supposed that Kas signified Babylonia, though the supposition had 
but little in its favour, and a different name is given to Babylonia in passages 
where there is no doubt as to what country is meant. Now, however, all becomes clear:
in the age of the tablets there were still four Hittite kingdoms in the north: Kas in
Asia Minor, the Hittites proper, east and south of the Taurus, Mitanni in 
Mesopotamia, and Naharaim on the Orontes. Shortly afterwards they were all swallowed 
up in the empire of the "great king" of the Hittites, whose southern capital was at 
Kadesh. Some Kasians had found their way to Jerusalem, where the king Ebed-Kheba — 
whose name is compounded with that of a Mitannian deity — writes to the Egyptian 
Government to excuse his conduct in regard to them. They had been accused of 
plundering the Pharaoh's territory and murdering his servants; he assures the court 
that nothing of the sort is true. They are still in his house, where it would seem 
they formed his body-guard. But, on the other hand, there were other Hittites in the 
neighbourhood of Jerusalem who were really enemies to the king and threatened 
Jerusalem itself. These he calls Khabiri, or "Confederates," a name in which, despite
history and probability, certain writers have insisted upon seeing the Hebrews of the
Old Testament. But Dr. Knudtzon's fresh collation of the Tel el-Amarna texts has at 
last dispelled the mystery. The Khabiri turn out to have been bands of Hittite 
condottieri, who sold their military services to the highest bidder and carved out 
principalities for themselves in the south of Canaan. The Egyptian Government found 
them useful in escorting and protecting the trading caravans to Asia Minor and the 
Taurus region, and as long as their leaders professed themselves the devoted servants
of the Pharaoh it was quite willing to overlook such little accidents as their 
capture and sack of a Canaanitish town or the murder of a Canaanitish prince. 

One of these Hittite leaders, Aita-gama by name, had possessed himself of the city of
Kadesh on the Orontes, which in the following century was to become the capital of a 
Hittite empire. In a letter to the Egyptian court he has the audacity to assert that 
he was merely claiming his patrimony, the whole district having belonged to his 
father. If there is any truth in this it can only mean that his father had already 
led a troop of Hittite raiders into this portion of the Egyptian territory. 

Along with Aita-gama two other Hittite chieftains had marched, Teuwatti, whose name 
appears in the native texts under the form of Tuates, and Arzawaya. 
Arzawaya means "a man of Arzawa," the country whose language has been revealed to us 
in one of the Tel el-Amarna letters, and which proves to be the same as the Hittite 
dialect found in the cuneiform tablets of Boghaz Keui. We are told that he came from 
a city which was in the neighbourhood of the Karmalas, in Southern Cappadocia. 
Arzawaya helped Teuwatti to conquer Damascus and then led his followers further 
south. Here he acted as a free-lance, hiring himself and his mercenaries to the rival
Canaanitish princes and professing himself to be all the while a faithful servant of 
the Egyptian king. It is amusing to read one of his letters to the Egyptian court: 
"To my lord the king thus writes Arzawaya, of Rukhiza. At the feet of my lord I 
prostrate myself. My lord the king wrote that I should join the household troops of 
the king my lord and his numerous officers." Here follow four words of Hittite which 
are accompanied by the translation: "I am a servant of the king my lord." Then the 
letter proceeds: "I will join the household troops of the king my lord and his 
officers; and I will send everything after them and march wherever there is rebellion
against the king my lord. And we will deliver his enemies into the hand of the king 
our lord." Doubtless Arzawaya expected to be well paid for his help. 

There is another letter from Arzawaya to the Pharaoh in which he calls himself "the 

#20191023  190 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

11990

11995

12000

12005

12010

12015

12020

12025

12030

12035

12040

12045

12050

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

dust of his feet and the ground on which he treads." But in this letter he has to 
explain away the share he took in entering the town of Gezer along with Labbawa,1 
another Hittite leader, and there infringing the royal prerogative by summoning a 
levy of the militia. In the eyes of the home Government this was a much more serious 
matter than merely plundering or killing a few of its Canaanitish subjects, as it was
equivalent to usurping the functions of the imperial power. 

Labbawa also had to write and ask for forgiveness, and assure the Pharaoh that he is 
his "devoted slave," who does "not withhold his tribute" or disobey the "requests" of
the Egyptian commissioners. In fact, he concludes his letter with declaring that "if 
the king should write to me: Run a sword of bronze into your heart and die, I would 
not fail to execute the king's command." All the same, however, he had established 
himself securely on Mount Shechem, from whence, like Joshua in after days, he was 
able to make raids on the surrounding Canaanitish towns.1 
Labbawa, or Labawa, is written Labbaya in the letter which is in the Arzawan 
language. 
In the north we hear of him at Shunem and Gath-Rimmon, where he first appeared upon 
the scene in the train of the Egyptian army at a time when Amonhotep III. was 
suppressing an insurrection in that part of Palestine. It is probable that he had 
just arrived with his band of condottieri, attracted by the pay and the chance of 
plunder that the Egyptian Pharaoh offered the free-lance. By a curious fatality it 
was also in this same locality that he afterwards met his death at the hands of the 
people of Gina — the Cana of Galilee, probably, of St. John's Gospel. 

Labbawa cast envious eyes on the important city of Megiddo, and its governor — who, 
by the way, is mentioned in one of the cuneiform tablets found three years ago by the
Austrian excavators on the site of Taanach — sent piteous appeals for assistance 
against him to the Egyptian Government. The beleaguered governor declared that so 
closely invested was he by the Hittite free-lances that he could not venture outside 
the gates of his town. The peasantry were afraid even to bring vegetables into it, 
and unless help were forthcoming from Egypt, Megiddo was doomed. 
After all, however, Labbawa was not only unable to possess himself of the Canaanitish
stronghold, but was taken prisoner and confined in the very place he had hoped to 
capture. But fortune befriended him. He managed to bribe the governor of Acre, and 
the latter, on the pretext that he was going to send Labbawa by sea to Egypt, took 
him out of prison and set him free. 

Labbawa now turned his attention to the south of Palestine — the future territory of 
Judah. Here he entered into alliance with the king of Jerusalem, or, to speak more 
precisely, was taken into his pay, and the two together waged war on the neighbouring
states. One of the Egyptian governors complains that they had robbed him of Keilah, 
and he had to wait for Labbawa's death before he could recover his city. 

One of the two letters in the Tel el-Amarna collection which are in the Arzawan or 
Hittite language was written by Labbawa, as we have lately learned from Dr. 
Knudtzon's revised copy of it. In this he calls himself a native of the Hittite 
district of Uan, near Aleppo, and refers to "the Hittite king," though our knowledge 
of the language is too imperfect to allow us to understand the meaning of the 
reference. 
The letter is addressed simply "to my lord," and we do not know, therefore, whether 
it was intended for Hittite or Egyptian eyes. After his settlement in Palestine, 
however, Labbawa adopted the official language of the country; his letters to the 
Pharaoh are in Babylonian, and his son bore the characteristically Semitic name of 
Mut-Baal. The fact is an interesting example of the rapid way in which the Hittite 
settlers in Palestine were Semitized. They brought no women with them, and their 
wives accordingly were natives of Canaan. 

Labbawa left two sons behind him, who, in spite of their Semitic education, followed 
in their father's footsteps and continued to lead his company of Hittite mercenaries.
Mut-Baal, moreover, made himself useful to the Government by escorting the trading 
caravans to Cappadocia, a fact which proves that he still maintained relations with 
the country of his origin. 
The alliance between Ebed-Kheba of Jerusalem and his father, however, had come to an 
end; Ebed-Kheba now had the Hittites of Kas in his pay, and no longer needed the 
services of the sons of Labbawa. They therefore transferred themselves to his rivals,
together with the sons of Arzawaya, who, like Labbawa, was now dead, and Ebed-Kheba 
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soon found himself in difficulties. The result was letter after letter from him to 
the Egyptian court, begging for help against his enemies, and declaring that if no 
help came the king's territory would be lost. These appeals seem to have met with no 
response; the Egyptian Government was by no means assured of Ebed-Kheba's loyalty, 
and knew that if the territory of Jerusalem were to pass into the hands of the 
Hittite chieftain it would make but little difference to the imperial power. 
The tribute would still be paid, the Egyptian commissioner would still be respected, 
and the new rulers of the district would profess themselves the faithful subjects of 
the Pharaoh. There would merely be a change of governors, and nothing more. The 
Hittite mercenaries were formidable only in the petty struggles which took place 
between the rival Canaanitish governors; when it came to dealing with the regular 
army of Egypt they were numerically too few to be of account. 

Ebed-Kheba calls the followers of Labbawa and Arzawaya "Khabiri." I have long ago 
pointed out that the word is found elsewhere in the Assyrian texts in the sense of 
"Confederates," and that its identification with the Hebrews of the Old Testament, 
though phonetically possible, is historically impossible. Now that we know the 
nationality of Labbawa and Arzawaya the question is finally settled, and we can 
explain a hitherto puzzling passage in one of Ebed-Kheba's letters, in which he says 
that "when ships were on the sea the arm of the mighty king seized Naharaim and Kas, 
but now the Khabiri have seized the cities of the king." Naharaim lay southward of 
the gulf of Antioch, while Kas extended to the Cilician coast, and they were thus, 
both of them, within reach of a maritime Power; they were, moreover, both of them 
Hittite regions, Naharaim being the district afterwards called Khattina, "the Hittite
land," by the Assyrians, while Kas was the Hittite kingdom of Cappadocia. 
Ebed-Kheba, therefore, is drawing a comparison between the power of "the mighty king"
in the days when an Egyptian fleet controlled the sea and the present time when 
Hittite marauders are seizing without let or hindrance the king's cities on the very 
borders of Egypt. Even Lachish and Ashkelon had joined the enemy. 

Perhaps the most important of the King of Jerusalem's letters is one which has 
hitherto been misunderstood, partly owing to its being broken in half and the 
relation of the two halves to one another not being recognized, partly to the 
imperfections of the published copy. Now that a complete and accurate text of it lies
before us, its meaning has ceased to be a riddle, and I will therefore give here the 
first translation that has been made of the completed text:

"To the king my lord thus says Ebed-Kheba thy 
servant: at the feet of my lord the king seven times 
seven I prostrate myself. Behold, Malchiel has not 
separated himself from the sons of Labbawa and the 
sons of Arzawaya so as to claim the king's land for 
them. A governor who commits such an act, why 
has not the king questioned him (about it)? Behold, 
Malchiel and Tagi have committed such an act by 
seizing the city of Rabbah. And now as to Jerusalem, 
if this land belongs to the king, why is it that Gaza has 
been appointed for the (residence of the) king ('s 
commissioner)? Behold the land of Gath-Carmel is 
in the power of Tagi, and the men of Gath are (his) 
bodyguard. He is (now) in Beth-Sannah. But (never- 
theless) we will act. Malchiel wrote to Tagi that 
they should give Labbawa and Mount Shechem to 
the district of the Khabiri, and he took some boys as 
slaves. They granted all their demands to the people 
of Keilah. But we will rescue Jerusalem. The garri- 
son which you sent by Khaya the son of Meri-Ra 
has been taken by Hadad-mikhir and stationed in his 
house at Gaza. [I have sent messengers] to Egypt, 
[and may] the king [listen to me], ... There is no 
garrison of the king [here]. Verily by the life of the 
king Pa-ur has gone down to Egypt; he has left me 
and is in Gaza. But let the king entrust to him a 
garrison for the defence of the land. All the land of 
the king has revolted. Send Yenkhamu and let him 
take charge of the king's land. 
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"(Postscript): To the secretary of the king says 
Ebed-Kheba your servant: [bring] what I say 
clearly before the king. Kindest regards to you! 
I am your servant." 

The references in this letter are explained in other letters from the same 
correspondent. Malchiel was the native governor of the Hebron district, and had 
married the daughter of Tagi, whose name does not sound Semitic. The Hittite 
mercenaries of Labbawa from Shechem and of Arzawaya, who does not seem to have 
established himself in any special district of the country, were now in the pay of 
Malchiel, while Ebed-Kheba, as we have seen, had secured the services of another body
of Hittites from Kas. He had been accused at the Egyptian court of seeking by their 
means to make himself independent, and more than one of his letters is occupied with 
defending himself and bringing a counter-charge against Malchiel. Malchiel, however, 
secured the support of the royal commissioner, Yenkhamu, who agreed to his employment
of the Hittite condottieri. With their assistance Keilah had been recovered from the 
hands of Ebed-Kheba, who, at an earlier date, had got Labbawa to seize it for him, 
but after Labbawa's death the tables were turned, and his sons had offered their 
services to the rival party, doubtless for the sake of better pay. It was now that 
Malchiel summoned the militia of Gezer, Gath-Carmel and Keilah, and made himself 
master of Rabbah, a small place north-west of Keilah and Hebron, which Ebed-Kheba 
asserted belonged to his territory. The tide was beginning to turn against the King 
of Jerusalem: his enemies were in greater favour at court than he was himself, and 
they had the support of the Hittite bands. It was in vain that he appealed to the 
Egyptian Government for aid and declared that not only had his rivals given Mount 
Shechem to the Hittite free-lances, but that by their action against himself they 
were delivering the whole of Southern Palestine into Hittite hands. "The king," he 
writes, "no longer has any territory, the Khabiri have wasted all the lands of the 
king. If the royal troops come this year, the country will remain my lord the king's,
but if no troops come, the territory of the king my lord is lost" 

At this point the story breaks off abruptly. The Tel el-Amarna correspondence comes 
to an end and the fate of Jerusalem and the surrounding districts is unknown to us. 
Soon afterwards religious troubles at home forced the Egyptian Government to withdraw
its troops from Canaan altogether, and for awhile the Egyptian empire in Asia ceased 
to exist. It was restored, however, by Seti I. and his son, Ramses II., at the 
beginning of the Nineteenth dynasty, and among the cities whose conquest is 
celebrated by Ramses on the walls of the Ramesseum at Thebes is Shalem or Jerusalem. 
But this second Egyptian empire in Asia did not last long, and when the Israelitish 
Exodus took place it was already passing away. When some years later the Israelitish 
invaders planted themselves in Labbawa's old stronghold on Mount Shechem, the 
Egyptian occupation of Canaan belonged to the history of the past. 

Like the Saxons in England, however, the Hittite chieftains must have founded 
principalities for them-selves in the south of Canaan, as we know from the evidence 
of the Tel el-Amarna tablets and the Egyptian monuments that they did in the north. 
Ezekiel, in fact, tells us that the mother of Jerusalem was a Hittite, and the 
Jebusites, from whom Jerusalem took its name in the age of the Israelitish conquest, 
were probably the descendants of the followers of the Hittite Arzawaya. They had, 
moreover, found a Hittite population already settled in the country, descendants of 
older bands who had made their way from the highlands of Asia Minor to the frontiers 
of Egypt in days when as yet Abraham was unborn. 
At the very commencement of the Egyptian twelfth dynasty we hear of the Pharaohs 
destroying "the palaces of the Hittites" in Southern Palestine,1 and archaeology has 
recently shown that the painted pottery discovered in the earlier strata of Lachish 
and Gezer by English excavators had its original home in Northern Cappadocia and is 
an enduring evidence of Hittite culture and trade. 

The Hittites had been preceded in their occupation of Canaan by the Amorites, as we 
have learnt from the Babylonian inscriptions. But in the Tel el-Amarna age the 
specifically Amoritish territory was in the north, eastward of Tyre and Gebal. Here 
Ebed-Asherah and his son Aziru had their seat and from hence they led their forces 
northwards towards Aleppo to resist "the king of the Hittites" on behalf of the 
Egyptian Government, or attacked the Phoenician cities on their own account. In the 
north, in fact, they played much the same part as the Hittite mercenaries did in the 

#20191023  193 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

12190

12195

12200

12205

12210

12215

12220

12225

12230

12235

12240

12245

12250

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

south, with the additional advantage of being able to secure secret assistance when 
it was needed from Mitanni. Between Amorites and Hittites the Canaanites must have 
had a somewhat unhappy time, like the Britons after the departure of the Roman 
legions, who found themselves the alternate prey of Saxons and Scots. But we can now 
understand and appreciate the ethnological notice in the Book of Numbers (xiii. 29), 
which tells us that "the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the 
mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan." 

The Amorite princes, however, were more formidable to the Egyptian Government than 
the Hittite chieftains, or else must have played their cards a little too openly, for
we find Aziru receiving a scolding such as the Egyptian court seldom had the courage 
or energy to give. The letter from the Egyptian Foreign Office, which is a long one, 
is worth translating in full: 

"To the governor of the land of the Amorites [thus] says the king your lord. The 
governor of Gebal, thy brother, whom his brother has driven from the gate (of the 
city) has said: 'Take me and bring me back into my city, [and] I will then give 
you money, [for] I have nothing [of value] with me now.' So he spoke to you. 

"Behold, you write to the king your lord saying: I am your servant like all the loyal
governors who are each in his city. Yet you have acted wrongly in taking a governor 
whom his brother had driven from the gate of his city, and being in Sidon you handed 
him over to the governors (there) at your own discretion, as if you did not know that
they were rebellious. 

"If you are really a servant of the king why have you not seen that he should go up 
to the presence of the king your lord instead of thinking, 'This governor wrote to me
saying, "Take me to thyself and restore me to my city"'? 
"But if you have acted loyally and nothing that I write is correct, the king has 
devised a lie in saying that nothing which you declare is true. 

"But it happens that one has heard that you have made a treaty with the (Hittite) 
prince of Kadesh to deliver food and drink to one another, and it is true. 
Why have you acted thus? Why have you made a treaty with a governor with whom another
governor is at enmity? For if you act with loyalty to him and observe your and his 
engagements you cannot look after (our) interests as you have undertaken to do long 
ago. Whatever be your conduct in the matter you are not on the side of the king your 
lord. 

"Now as for these men to whom you want to turn, they are seeking to get you into the 
fire and to burn (you) and all you most love. Whereas if you submit yourself to the 
king your lord, what is there which the king cannot do for you? If in anything you 
love to act wickedly and if you lay up wickedness, even thoughts of rebellion, in 
your heart, then you will die by the axe of the king along with all your family. 
Submit therefore to the king your lord, and you shall live, for you know that the 
king has no wish to be angry with all the land of Canaan. 

"And since you write: 'Let the king excuse me this year and I will go next year to 
the court of the king my lord, my son not being with me,' the king your lord 
accordingly will excuse you this year as you have asked. Go yourself instead of 
sending your son, and you shall see the king in the sight of whom all the world 
lives, and do not say: let me be excused this year also from going to the court of 
the king your lord; and do not send your son to the king your lord; he must not go in
your place. 

"And now the king your lord has heard that you wrote to the king saying, 'Let the 
king my lord permit Khanni the messenger of the king to come to me for the second 
time, and I will deliver the enemies of the king into his hand.' Now he will go to 
you as you have asked; do you therefore deliver them (to him) and do not let a single
one of them escape. Now the king your lord sends you the names of the king's enemies 
in this letter by the hand of Khanni the king's messenger; so deliver them to the 
king your lord and let not a single one of them escape, but put fetters of bronze 
upon their feet. Behold, the men you are to send to the king your lord are Sarru with
all his sons, Tuia, Liya with all his sons, Yisyari with all his sons, (and) the son-
in-law of Manya with his sons and wives. The treasurer of Khanni is the official who 
will read the dispatch. Dasirti, Paluwa and Nimmakhi have gone [to collect taxes?] 
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into the country of the Amorites. 

"And know that the king, the Sun-god in heaven, is well; his soldiers and chariots 
are many; from the upper country to the lower country, from the rising of the sun 
[to] the setting of the sun all is peace." 

We hear again of one of the rebels mentioned in this letter in the tablet discovered 
at Lachish in Palestine by Mr. Bliss. Yisyari is there described as inciting the 
governor of Lachish to revolt and promising assistance if he would call out the 
militia of his city against the king. That an Amorite of the north should thus have 
been able to interfere in the politics of a city in the south of Palestine is an 
interesting illustration of what I may call the solidarity of Syria and Canaan in the
pre-Mosaic period. They had not yet been broken up into a series of isolated States; 
like the Hittites, the Amorites still claimed to be a power in the future territory 
of Judah as well as in the neighbourhood of Sidon or Hamath. 

It is possible that a well-known but somewhat mysterious personage of the Old 
Testament was one of the Hittite leaders who succeeded in carving out a principality 
for himself: I mean Balaam the son of Beor. He is said to have come from the Hittite 
town of Pethor near Carchemish, and besides being a seer and a prophet he was also a 
soldier who fell in the ranks of the Midianites in a war against Israel. 
But Balaam the son of Beor was not only a native of Pethor; we hear of him again in 
the Book of Genesis, and here he appears as the first king of Edom, his name heading 
the list of Edomite kings extracted from the state annals of Edom and probably 
brought to Jerusalem when David conquered the country. In the light of what we have 
learnt from the tablets of Tel el-Amarna it is perhaps not going too far to suppose 
that in Balaam we have one of those Hittite chieftains who, after playing the part of
prophet, made himself leader of a band of Hittite free-lances and established a 
kingdom for himself in Edom, finally falling in battle by the side of his Midianite 
allies. 

However this may be, the important place occupied by the Hittites in creating the 
Canaan which the Israelites invaded is now clear. While the larger bands of Hittite 
raiders settled in the north, where they prepared the way for the Hittite king 
himself with his regular army, and where Hittite power became so firmly established 
that even the great Ramses could not dislodge it, smaller companies of condottieri 
made their way to the extreme south of Palestine, hiring their services to the rival 
governors and princes and seizing a town or district for themselves when the 
opportunity offered. So long as the tribute was paid, and its subjects were not too 
troublesome, the Egyptian Government looked on with equanimity while the states of 
Canaan were practically ruled by the leaders of foreign mercenaries who transferred 
their services from one paymaster to another with the most perfect impartiality. 

What is most curious is that the Imperial Government recognized the legal position 
not only of the Hittite or Amorite mercenaries, but even of organized bands of 
Bedawin and outlaws. As for the Bedawin, it had companies of them in its own pay, 
like the Egyptian Government in more recent times, and the governor of Gebal 
complains that the Egyptian commissioner Pa-Hor had sent some of the latter to murder
his garrison of Serdani or Sardinians, who were themselves mercenaries in the 
Egyptian army. 
That bodies of outlaws should have been subsidized by the native princes with the 
permission, or at least the connivance, of the Egyptian court may seem surprising. 
But after all it is only what we find happening in later times when the king of Gath 
similarly enrolled David and his band of outlaws into his bodyguard without any 
remonstrance on the part of the other Philistine "lords." Still it is startling to 
find one of the Pharaoh's governors coolly announcing that he and his soldiers and 
chariots, together with his brothers, his "cut-throats" and his Bedawin, are ready to
join the royal troops, at the very time when another governor is piteously begging 
the great king to "save" him "out of the hands of the cut-throats and Bedawin." Here 
is a strange picture of Canaanitish life in the days when as yet the Israelite was 
not in the land. 

The fact is, the Canaanites were an unwarlike people. Inland, they were 
agriculturists; on the sea coast they were traders. And, like other trading 
communities, they were disinclined to fight, preferring to entrust the protection of 
themselves and their property to a paid soldiery, while at the same time their wealth
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made them a tempting prize to the assailant. It is true that they maintained a native
militia, as we have learned from one of the cuneiform tablets discovered at Taanach, 
but it was upon a small scale, and apparently so long as the person on the roll could
produce the one or two men for whom he was responsible he was not himself obliged to 
serve. It was again a case of paying others to fight instead of themselves. 

The fighting population of Canaan, in short, were the foreigners, and these it was 
who gradually made themselves its practical masters. The leaders of the mercenaries 
became the rulers of the Canaan ite states, which thus passed into the hands of a 
dominant military caste. When the Israelites entered the country it was with this 
military upper class that they had principally to deal; where the Canaanite had not 
its protection he trusted for his defence to his iron chariots and the strong and 
lofty walls of his towns. It is instructive to read the long list of unconquered 
cities and districts given by the Hebrew historian in the first chapter of the Book 
of Judges; among them are the Jebusites of Jerusalem, while we are told that "the 
Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they would not suffer them
to come down to the valley." 

Canaan, it will probably be thought, was a somewhat insecure country in which to live
in the days of the Egyptian Empire. There seem to have been constant turmoil and 
confusion, governor attacking governor and bribing bands of foreign mercenaries to 
help him. But the turmoil and confusion were mainly on the surface. When a town is 
taken from one governor by another we do not hear of its population or their 
possessions suffering materially; they soon appear upon the scene again as prosperous
as before. 
It is merely the governor and his immediate surroundings who suffer; the capture of 
the town was probably an affair amicably arranged between the condottieri who were 
attacking it and the condottieri who were its defenders. The Egyptian commissioners 
go up and down the country, hearing complaints and settling disputes, and no one 
ventures even to protest against their decisions, while a few Egyptian troops are 
stationed in places where the Government was not quite sure of the fidelity of its 
subjects. Caravans of merchants passed through Canaan going from Egypt to the north, 
and the traders of Babylonia and Asia Minor travelled along its high roads under the 
escort of Hittite and other chieftains who were subsidized for the purpose by the 
Egyptian court. 
Even in the days when the Egyptian Government was breaking up, the constant fighting 
among the foreign mercenaries and their employers seems to have affected the mass of 
the population little, if at all. 

What happened when the strong hand and controlling power of the Egyptian Pharaoh were
removed we do not yet know. We must look for information to the systematic 
excavations that are at last being made on the sites of the old Canaanitish towns. 
Already cuneiform tablets have been found on them, and though these belong to the 
Egyptian period we may hope that before long others may be discovered of later date. 
We have still to bridge over the age which elapsed between the final withdrawal of 
Egyptian domination and the conquest of the country by Philistines and Israelites. 
When that age begins the script and official language of Canaan are still Babylonian;
when it closes the cuneiform characters have been superseded by the letters of the 
Phoenician alphabet, and the language of the inscriptions engraved in them is the 
language no longer of Babylonia or of Hittite lands, but of Canaan itself. 

1 A copy of the text (Louvre, C i) is given by Professor Breasted in the American Journal of 
Semitic Languages and Literature, xxi. 3 (1905). The determinative attached to the name is not
that of "country" but of "going," showing that the scribe supposed the name to be connected 
with some otherwise unknown word that signified "to go," just as in Gen. xxiii. 
"The sons of Heth" are supposed by the Hebrew writer to derive their name from the Hebrew 
khath t "terror." 

26 februari 1909  [...] Toch is het Karnaval veel, veel ouder dan de Romeinsche Keizertijd. 
Want reeds in het oude Babylon werd het huwelijk van den god Mardoek op dep tienden dag van de
eerste maand op geheel dezelfde wijze gevierd; een prachtig versierd processie-schip werd op 
wielen door de heilige straat getrokken. En dat daarbij eveneens de dolste feestvreugde tot 
uiting kwam, kan mep weer afleiden uit de tekstverklaringen van den Berlijnschen professor 
Hugo Winckler, die een studie maakte van de opschriften uit den tijd van den priesterkoning 
Goedea van Sirgoella, die nog vóór Babels bloeitijd regeerde. Zoo weet men uit dien tijd, dat 
ter gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest, dat gedurende zeven dagen plaats had bij de 
tempelwijding, en de daarmee gepaard gaande feesten, ter eere van den god der stad, er geen 
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graan werd gemalen, dat de slaven met hun meesters gelijk waren, zelfs aan hun zijde mochten 
gaan, en dat tusschen machtigen en onaanzienlijken dan geen verschil bestond. Deze opschriften
dagteekenen van drie duizend jaar v. Chr. 
Merkwaardigerwijze toont professor Hommel dan dezelfde zeden aan bij een Joodsch 
huwelijksgebruik, uit den tijd van Christus, wijl hij aldus verklaart de gelijkenis uit het 
Evangelie van Lukas 12:36 en 37, waar gezegd wordt: "En zijt gij den menschen gelijk, die op 
hunnen heer wachten, - wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en 
klopt, zij hem terstond, mogen opendoen. "Voorwaar ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal
ze doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen bedienen". [...] 

22 april 1909  Gezer.
Opgravingen onder leiding van Macalister voor het Palestine Exploration Fund te Gezer
verricht, hebben merkwaardige resultaten aan het licht gebracht. Ongeveer drie uur 
rijdens Noordwestelijk van Jerusalem vindt men een terp of tell, waar de oude 
nederzetting Gezer moet hebben gestaan. In I Koningen IX vrs. 16 en 17 vindt men deze
plaats genoemd als de stad die Pharao innam en die daarna door Salomo versterkt werd.
In de terp werden 200 woningen gevonden, waarin men primitieve afbeeldingen van 
dieren, als koeien, paarden en scarabeeën aantrof. Een ervan was versierd met een 
fries van scarabeeën, paarden en huisjesslakken. Elders vond men een jager afgebeeld,
die twee dieren met een speer afmaakte.
De stad moet langen tijd overheerscht zijn door de Egyptenaren, daarna in handen zijn
geweest van de Macabeeën. Op een muur vond men het opschrift: "Moge het paleis van 
Simon worden vernietigd door vuur". Een carricatuur-afbeelding, van een Egyptenaar en
zijn paard, is wel een van de oudst bekende spotafbeeldingen.
Uit een 250 tal graven kwamen vele kleine voorwerpen als flesschen, lepels, messen, 
spelden, enz., voor den dag.

14 mei 1909  Opgravingen te Jericho. 
In no. 39 van de verslagen der Deutsche Oriënt Gesellschaft komt veel belangrijks 
voor betreffende de opgravingen van Jericho. Prof. dr. Ernst Sellin deelt daarover 
het volgende mede.
In 1907 had ik van 5—26 April, gesteund door het K. K. Ministerie van Onderwijs in 
Weenen en eenige begunstigers aldaar, bij wijze van proef gegraven op een ruïneveld 
1½ K.M. noordelijk van het tegenwoordig dorp Eritha gelegen. Wij kregen de zekerheid 
dat het geheele plateau of vel dkunstmatig en die plaats gevonden was waarop het oude
Kanaanitische Jericho eens gebouwd was. 
In drie door mij gedane uitgravingen stuitte ik op fondementen ven huizen en een 
rijke vondst van ceramiek materiaal, in twee andere op muren waarvan er een op een 
sokkel of voetstuk van bloksteen rustte.
Het was dus zeker dat een systematische opgraving de moeite zou loonen. Deze werd 
mogelijk gemaakt door den steun van de Deutsche Oriënt Gesellschaft, door welke de 
architect Langeneggens uit Dresden en de archeoloog prof. dr. Watzinger uit Rostock 
werden aangewezen bij den arbeid te assisteeren. 
Het arbeidsveld is een ovaal 360 M. lang glooiend veld of plateau dat zich uitstrekt 
van het Noord-oosten naar 't Zuid-westen —- en waarvan de grootste breedte bedraagt 
160 M. Het terrein stijgt allengs plm. 12 M. boven het door mij in het Zuid-oosten 
aangenomen nulpunt.
Daar ik bij de proefgravingen overblijfselen van beschaving gevonden had begonnen wij
ook om het beeld van de oude stad weer te voorschijn te roepen in 't Noorden van 't 
geheele plateau drie kanalen te graven ieder plm. 5 meter breed.
Na 8 dagen stuitten wij met 2 kanalen op den buitenmuur van de oude stad, waarna wij 
de itgraving langs den buitenmuur vervolgden die een der majestieuze bouwerken uit de
oudste historische tijd van Palestina kan genoemd worden. Onder leiding van de heer 
Langeneggens is gedurende de geheele campagne de uitgraving vervolgd. 
Bij 't graven in 't Zuidoosten brak plotseling de steensokkel af in de plaats waarvan
de muur werd voortgebouwd in de vorm van een torenmuur van baksteen. Het vrijmaken 
kon niet meer plaats hebben, maar moet tet de eerstvolgende campagne uitgesteld 
worden. Aan de N.-Oostzijde had ik een torenuitbouwsel gevonden en hebben wij de 
zekerheid verkregen dat wij gestuit waren op de buitenwallen der Citadel. Het was een
bijzonder moeilijk werk. Niet alleen dat een groot gedeelte der muren ingestort 
waren, maar er bleken Mahomedaansche lijken weggelegd te zijn, waarvan de graven 
dikwijls de muren geheel geruïneerd hadden. - Onder de graven waren overblijfselen 
van de beschaving uit laat Joodsche of Grieksche tijden. Scherven, kruiken, 
handvatsels of ooren met stempeLs uit Rhodes. Sommigen ook met Aramaïische verhalen, 
terracotta voorwerpen, brokstukken van menschelijke en dierlijke afbeeldingen. 
Verder werden de fondamenten van 30 huizen te voorschijn gebracht, dicht op elkaar 
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staande. Enkele deuropeningen, provisiekamers, keukens, ovens en een afvoerbuis waren
te herkennen en eenigszins behouden geleverd. Dikwijls werden onder de estrik of 
plavuizen in de huizen in steenen kruiken begraven kinderlijken gevonden. Die 
estrikken bevonden zich in de vloeren bij de voordeur.
Aan de Westzijde van 't uitgravingsterrein werd een trap van 19 treden gevonden, 
waarvan nog geen verklaring kan worden gegeven. 
Midden in de heuvel in 't Oosten van ons terrein gelegen, vonden we de resten van een
huizenrij, zoodat we hier een klein gedeelte van de vroegere Joodsche stad konden 
vaststellen, de inhoud van de huizen van dezen aanleg was bijzonder rijk en beloofdt 
voor de toekomst een groote opbrengst aan werktuigen en gereedschappen van 
dagelijksch gebruik. 
Bij 't vervolgen der uitgravingen aan den buitenmuur in het Noordoosten stuitten wij 
op een byzantijnsch kerkhof. Wij ontdekten in twee vrij gelegen familiegraven een 
zeer rijke vondst aan voorwerpen van glas, koper, enz. 
C. P.

25 januari 1911  Een belangrijke vondst in Palestina.
Dr. A. S. Yahuda doet in het Berliner Tageblatt verslag van een belangrijke vondst, 
die in Palestina is gedaan. Een jaar of twee geleden ging een expeditie, van Amerika 
uit bekostigd, opgravingen doen te Sebastijje op ongeveer twee uur afstands van 
Sichem-Nablus. Sebastijje is een Arabisch dorp, dat aan een berghelling in het Noord-
Pakstijnsche hoogland ligt. Het dankt zijn naam aan een tempel en een vesting, die 
Herodes de Groote daar ter eere van keizer Augustus gebouwd en Sebaste, d. i. 
Augusta, genoemd heeft. 
Op dien berg stond meer dan 25 eeuwen geleden een der rijkste en aanzienlijkste 
steden van het oude Israël, n.l. Samaria, dat Omri de zesde koning van Israël, 
tusschen de jaren 900 en 880 v. Chr. tot zijn residentie liet bouwen (1 Kon. 16, 24),
in plaats van de vroegere konin[g]stad Tirza. Samaria is de zetel der Israëlitische 
koningen gebleven tot de Assyrische veroveraars Salmanasser II en diens opvol[g]er 
Sargon in 722 v. Chr. het Noordelijk rijk vernietigden. 
Over de vondsten op die oude plek van het trotsche Samaria zijn al meni[g]maal 
berichten in de bladen verschenen, maar de geleerden bleven wantrouwend, want behalve
de steen van Mesa den Monbiet (2 Kon. 3, 4) en het Siloa-opschrift hebben de 
opgravingen in Palestina nog weinig opgeleverd. Heele steden, als Jerlcho, Gezer enz 
met honderden kleine en groote bouwwerken zijn blootgelegd, en nauwelijks vond men 
een enkel belangrijk opschrift. 
Maar nu is er dan uit de puinhoopen van Samaria bericht gekomen van een vondst — een 
artikel van Benjehoeda te Jeruzalem, den schrijver van den "Thesaurus Linguae 
Hebraicae," in de Haor bevestigt het — die grooter beteekenis heeft dan zelfs die van
den steen van Mesa. Enkele weken geleden zijn er n.l. onder toezicht van prof. G. A. 
Reisner, uit Cambridge in Massachusetts, reeds om zijn opgravingen in Egypte bekend, 
ongeveer honderd beschreven leemen tafeltjes uit de puinhoopen te voorschijn gehaald.
Ze zijn beschreven ten deele in hetzelfde oud Hebreeuwsche schrift van het Mesa- en 
het Siloa-opschrif, ten deele in spijkerschrift, en wel met inkt, denzelfden inkt, 
die in stand is gebleven op tientallen-eeuwenoude papyri, houten sarkopagen en leemen
scherven, op Kreta en in E[g]ypte gevonden.
Op een van die tafeltjes staat een brief geschreven van den koning van Assyrië aan 
koning Achab van Israel. Hij is gesteld in het Assyrisch. Wie de Assyriscne koning 
is, wordt nog niet gemeld, maar het moet of Assoerbanipal (884 860 v. Christus) of 
diens zoon Salmanasser II (859—825 v. Christus) wezen  Zij waren tijd[g]enooten van 
Omri en Achab (900-854 v. Christus). Uit het vinden van dien brief mag men opmaken, 
dat de geheele vondst — de tafeltjes lagen bij elkaar — uit ke kanselarij van een 
koninklijk geheimschrijver afkomstig is. Deze onderstelling vindt steun hierin, dat 
een aantal tafeltjes een uitvoerige lijst van het buitenland van het koninklijk 
paleis bevatten. Op andere tafeltjes vindt men koop- en andere contracten.
Dr. Yahuda hoopt, dat de Inhoud van den brief aan Achab ook van gewicht zal blijken, 
maar alvast is het van groot belang, dat wij hier een getuigenis aangaande een van de
meest beteekenende vorsten van het rijk van Israël hebben, buiten den Bijbel om. 
(N R. Ct.).

31 maart 1911  Lezing van dr. Noordzij te Kampen.
In de vierde lezing, door dr. A. Noordzij, Donderdag 30 Maart gehouden voor .de 
studenten aan de Theologische School te Kampen, begon hij met de opmerking, dat de 
opgravingen in Kanaän, die ons zooveel hebben geleerd omtrent het leven, der 
Kanaänieten, zoo weinig licht laten opgaan over dat van Israël. Dit laat. zich 
verklaren uit het feit, dat tot dusver alleen steden zijn opgegraven, die eerst 
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betrekkelijk laat tot Israël hebben behoord. De eerste sporen van bouwarbeid gaan 
terug op Salomo, wiens werk is teruggevonden in Migidda en Gezer; een tweetal 
burchten in Taamach ontstonden waarschijnlijk iets later. Ook Jeruzalem is door hem 
versterkt. Van den invloed der Kanaänieten op Israël getuigen de astart-tafeltjes, 
die ook nu overal gevonden worden. Van Egyptischen invloed spreken beelden van Bes en
Isis en een tempel van Hathor in Lachis. Vinden wij hier dus geen scherpe 
scheidingslijn tusschen Israël en de Kanaänieten, evenmin is dat het geval in de 
wijze waarop de dooden worden begraven, waarbij bouwoffers niet ontbraken. Toch zien 
wij langzamerhand de resultaten opkomen van het werken eener nieuwe kracht. Over de 
verhouding van Israël tot de volkeren hebben zoowel Egypte als Assus en Babel beter 
licht verspreid, gelijk nader wordt aangetoond, waarbij ook besproken wordt de 
bekende steen van Mixi en die van Zakir van Hamath, wiens strijd met Benhadad III van
Damascus niet zonder invloed bleef op Noord-Israël. Hierna werden de papyri van 
Elefantina besproken, die zooveel licht hebben doen opgaan over het leven der Joden 
in Egypte, waar zo in de vijfde eeuw vóór Christus een tempel hebben gehad, veel 
heerlijker dan die van Zerubbabel. Van het leven der ballingen in Babel spreken de 
contracttafeltjes van het bankiershuis Murasjû en Zonen, in 1883 in Kippoer gevonden.

25 januari 1912  Een Babylonische minnebrief.
Dr. J. G. H. Bruijns, die voor zijn archeologie studies een rondreis maakt door de 
Oostersche landen, zendt uit Jeruzalem aan het Vaderland eenige mededeelingen over 
een zeer oude stad Siparus, ten Noorden van het wellicht nog oudere Babylon gelegen; 
daar werd onlangs aan den oever van den Euphraat een eigenaardige vondst gedaan.
In die streken worden op het oogenblik voor rekening van rijke Amerikaansche 
oudheidliefhebbers door Engelsche archeologen onderzoekingen verricht en opgravingen 
gedaan, die de aandacht trekken van iederen deskundige. Een der laatste belangrijke 
vondsten is een tafel van gebakken aarde, waarop een Babylonische schoone met hoekige
spijkerschrifteekens eens een smachtenden minnebrief gegrift beeft. Deze minnebrief 
is meer dan 4000 jaren oud en is, volgens den bekenden Britschen archeoloog Smith, di
Bruijns daar ontmoette, het oudst bekende dusdanige exemplaar. Ziehier de eenigszins 
vrije vertaling van het merkwaardige epistel.
"Te Kasbuya spreekt Gimil Marduk tot U het volgende: 
"Dat de zonnegod en Merodach U het eeuwige leven schenken." (Ter opheldering diene, 
dat de Zonnegod vooral in Siparus vereerd werd, terwijl Merodach in het bijzonder de 
god van Babylon was). "Ik schrijf U, om van U te vernemen, hoe het met U gaat. O, 
zend mij daarover bericht. Ik ben thans in Babylon, maar zag U nergens, hetgeen mij 
zeer verontrust. Schrijf mij, wanneer Gij komt, opdat ik gelukkig zij. Kom in 
October." (October was de maand der groote feesten, zoodat het Babylonische jonge 
juffertje nogal van kermispret scheen te houden). "Het eeuwige leven zij U 
toegewenscht, bij mij en voor mij." 
Men ziet het, zelfs minnebrieven zijner altijd geweest. De vondst is daarom wel 
aardig, omdat hieruit blijkt, dat de vrouwen in het oude Babylonië een groote 
vrijheid genoten.

1 juni 1912/24 juni 1913  De Wedergeboorte van het Land tusschen 
Euphraat en Tigris.
(Bewerkt voor Het Nieuws v. d. Dag v. N. I.) 
Niet alleen hebben in onze dagen de Westersche volken hunne blikken gericht op het 
land van Euphraat en Tigris, ook het jonge Turkije heeft zich tot taak gesteld het 
erfgoed van Semiramis tot zijn vroegeren bloei en luister te doen terugkeeren. (1)

Het denkbeeld eener wedergeboorte van de bakermat der menschheid kwam reeds ter 
sprake in 't begin der vorige eeuw. Destijds overwoog de Engelsche Oost-Indische 
Compagnie, in gindsche gewesten de doode steden uit hun eeuwenlangen slaap te doen 
ontwaken en ben te herscheppen in marktplaatsen en reusachtige Karavansara's op een 
eventueel nieuw aan te leggen route naar hare bezittingen in Zuid-Azië. In lateren 
tijd wilde de Britsche generaal Ches[n]ey door den aanleg van een spoorweg, 
Mlddellandsche Zee en Perzische Golf met elkander in verbinding brengen en door het 
tot stand brengen van irrigatiewerken Mesopotamië doen herleven. Deze grootsche 
gedachte werd in 1880 door den Franschen ingenieur Aristide Dumont tot de zijne 
gemaakt, doch van uitvoering was in die dagen nimmer sprake. Eerstgenoemd plan is op 
het punt verwezenlijkt te worden en hoogstwaarschijnlijk is het tijdstip niet ver 
meer af, dat men zich in comfortabel ingerichte treinen van Europa naar Bagdad zal 
kunnen begeven. 
Het andere voornemen — de wedergeboorte van het Land tusschen Euphraat en Tigris — 
zal, zooais reeds gezegd is, door de Turksche Regeering worden ter hand genomen.
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Reeds 30 jaar geleden had de toenmalige Porte hierover een uitvoerig rapport laten 
uitwerken door Hassan-Fehmi-Pachha, doch hierbij bleef het toen. In later dagen 
echter heeft het Ottomaansch Gouvernement dien arbeid opgedragen aan een hoogst 
bekwaam Britsch ingenieur, Sir William Willcocks, die in dit opzicht zijn sporen 
reeds verdiend heeft in Indië en Egypte. 
Na voltooiing der voorbereidende studiën, die door Sir W. Willcocks werden volbracht 
in overleg met een twaalftal Britsche, Fransche, Egyptische en Turksche ingenieurs, 
werd een en ander door den ontwerpen besproken op een lezing van het Koninklijk 
Aardrijkskundig Genootschap te Londen. (2) 
De Geschiedenis van Mesopotamië is ten nauwste verbonden met den ontwikkelingsgang 
van irrigatie en afdamming van beide stroomen. Alle oude koningen van Ninivé en 
Babylon deden van zich spreken door de kanalen die op hun last werden aangelegd. Een 
beschrijving van deze werken wordt ons gegeven door Herodotus en Xenophon. Sommigen 
hunner bestaan nog gedeeltelijk en kunnen, dank zij den arbeid van beide genoemde 
historici, betrekkelijk gemakkelijk hersteld worden. Tijdelijke irrigatie is niet 
meer voldoende voor de intensieve kultuur onzer dagen. 
Het plan van Sir William Willcocks beoogt het afsluiten van den Tigris stoomopwaarts 
van Beled. Langs den rechteroever zal de vroegere Tigris behouden blijven in den vorm
van een groot kanaal. Het Nahrwankanaal zal worden hersteld evenals de rivier Adhem. 
Het Khaliskanaal en de Dyalstroom zullen eveneens worden benut. 
Dank zij de hydraulische en electrische inrichtingen en de krachtig werkende 
baggermachines is men in onze dagen bij machte in 20 jaar tijds werken tot stand te 
brengen, waarvoor de oude Assyrische dynastiën, hierin geholpen door den arbeid van 
duizenden gevangenen en tot heerendienst verplichte onderdanen, eeuwen behoefden. 
Door een en ander is 't mogelijk ten koste van 200 millioen francs een oppervlakte 
van 512000 Hectaren te besproeien, zijnde 390 frs. per fl. H. A. 
Van Bagdad tot Babylon strekt zich aan de tegenoverliggende zijde tusschen Tigris en 
Euphraat een moeras vlakte uit, die allereerst door den aanleg van een dubbelen dijk 
langs den rechter Tigris- en linker Euphraatoever tegen overstrooming moet worden 
beschermd om daarna gedraineerd en ten slotte geïrrigeerd te worden. De hiervoor 
geraamde onkosten bedragen 340 francs per Hectare. De Zuidwaarts van de delta gelegen
gronden medegerekend, zullen zoodoende 1120000 Hectaren in bebouwbaar land worden 
herschapen. De totaal hiervoor benoodigde uitgaven beloopen 525 millioen francs, doch
op den duur zal een en ander tot een som van niet minder dan 1½ milliard francs aan 
de landstreek ten goede komen.
Uit tweeledig oogpunt is de irrigatie kwestie ten nauwste verbonden met den 
spoorwegaanleg. De door de kanalen afgetapte rivieren zullen voor de scheepvaart van 
veel minder beteekenis worden. Volgens Sir William Willcocks moet voortaan als 
stelregel gelden: de rivieren dienstbaar maken aan de besproeiing, de spoorwegen aan 
het in 't leven roepen van gemeenschapswegen. In de tweede plaats moeten spoorwegen 
en kanalen hand aan hand gaan, de kunstmatig aan te leggen water wegen gaan de rails 
vooraf en bepalen hun tracé; eerstgenoemde hebben tot taak het in 't leven roepen van
een welvarenden landbouw, laatstgenoemde zijn bestemd voor het transport der 
producten langs de meest economische en geschikte route. 
Na het belang van irrigatiewerken en spoorwegaanleg in een duidelijk daglicht te 
hebben gesteld en de mededeeling dat tengevolge der besproeiing door een 
terreinoppervlakte van 3 millioen acres jaarlijks 1 millioen tons tarwe en 2 millioen
centenaars katoen kunnen worden geproduceerd, geeft Sir William Willcocks de middelen
aan om deze voortbrengselen ter markt te brengen, alsmede de wijze, waarop in de 
voeding kan worden voorzien van de millioenen stuks vee die de delta bevat. Verder 
deelt de ontwerper in zijn voordracht mede: ieder handelaar en zakenman te Bagdad is 
overtuigd, dat de achterlijke toestand der landstreek grooten deels een gevolg is van
het feit dat, terwijl in Oostelijke richting langs de rivier een communicatieweg 
aanwezig is, de producten des lands daarentegen naar het westen geen uitweg kunnen 
vinden. 
De voornaamste voortbrengselen van het tegenwoordig Mesopotamië — schapen, koeien 
buffels, wol, zoethout, tarwe, gerst en rijst — hebben hunne markten in het oostelijk
Middellandsche Zeegebied en in Europa, terwijl alle voor de landstreek bestemde 
importartikelen gereedelijk even eens uit ons werelddeel afkomstig zijn. Vandaar dat 
de behoefte gevoeld wordt aan een spoorweg, die Bagdad op de kortste en goedkoopste 
wijze verbindt met de Middellandsche Zee. Zulk een lijn moet haar eindpunt hebben in 
de nabijheid van Tyrus en Sidon aan de kust van genoemde zee. 
Deze beide handelscentra der oudheid kwamen niet uit louter toeval te liggen ter 
plaatse, waar men hen heden ten dage aantreft. Zij voldeden van de eischen van den 
toenmaligen handel van Westelijk Azië. 
Haïfa en Beirut, onmiddellijk Zuid- en Noordwaarts van Tyrus en Sidon, zijn de 
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moderne plaats vervangsters van deze oude Phoenicische steden. Een spoorweg verbindt 
hen met Damascus, terwijl binnenkort het Noordwaarts van Beirut gelegen Tripoli per 
rail verbonden zal worden met Homs, aan de spoorlijn Damascus-Aleppo. Elke 
spoorwegbinding, die Oostwaarts voorbij Damascus of Homs voert moet langs Palmyra 
gaan, de stichting van Salomo in Israëls roemrijke dagen, in latere tijden de 
hoofdstad van Zenobia. Van Palmyra uit moeten de toekomstige spoorlijnen in 
verschillende richtingen voeren. Naar 't Noorden moeten zij gaan naar het aan den 
Euphraat gelegen Thapsacus, een andere schepping van Salomo, of naar Der Zor, in 
Oostelijke richting naar Abu Kemal, in de nabijheid van het door Saladin gestichte 
Salahia. De spoorweg Damascus Bagdad moet loopen langs Palmyra, Abu Kemal, Hit en 
Bagdad. Bij Abu-Kemal zal deze verbinding den Euphraat naderen, ter plaatse, waar het
Boven-Euphraat dal voor groote ontwikkeling vatbaar is. In het centrum van dit 
gedeelte ligt, ter plaatse van het vroegere Rehoboth, de in opkomst zijnde stad 
Meyadin. Hit, het eindpunt der vrije scheepvaart op den Euphraat is de toekomstige 
haven van dien stroom. Rivieren nl., wier wateren tot irrigatie worden benut, hebben 
hare havens nabij het punt, waar hare bevaarbaarheid begint. 
Tot zoover het ontwerp van Sir William Willcocks. 

In afwachting der komende dingen waren de Britten er op uit hun voordeel te doen met 
de in uitzicht gestelde besproeiing van Mesopotamië. In den omtrek van den Schat el-
Arab het Tweestroomenland hebben kapitalisten groote terreinen aangekocht, die 
hoofdzakelijk beplant zullen worden met dadelpalmen. 
In de lente van 1910 kochten deze Britsche geldmannen uitgestrekte landerijen van een
der meest invloedrijke grondbezitters uit de provincie Basra. Het Gouvernement van 
Constantinopel begon zich over deze aankoopen in hooge mate te verontrusten en 
gelastte de valis van Bagdad en Basra den verkoop van landerijen aan vreemdelingen te
beletten en trachtte — hoewel tevergeefs — de tot stand gekomen overdrachten ongedaan
te maken. 
Door een en ander werd voortaan de binnenlandsche Perzische staatkunde, die vroeger 
gegrond was op den naijver van Engeland en Rusland in deze landstreek, geheel 
beheerscht door den Britsch Russischen invloed aan de eene en dien van Duitschland 
aan de andere zijde. Dientengevolge protesteerden zoowel Perzen als Duitschers tegen 
de door Albion en Moscovië gestelde conditiën bij eventueele tot standkoming van de 
door de Perzische Regeering aangevraagde leening. 
Inmiddels werd begin Juni 1910 uit Constantinopel bericht dat het tracé van den 
Bagdad-Spoorweg aan gene zijde van den Taurus definitief door het Turkse Gouvernement
was vastgesteld. Uitgaande van Adana zal de lijn niet de kust volgen de golf van 
Alexandrette omtrekken, doch, overeenkomstig het door Duitschland voorgestelde 
ontwerp, zal de verbinding onmiddelijk landwaarts in worden aangelegd. De 
strategische overwegingen, die tot dit project aanleiding gaven, hadden ook den 
Turkschen Ministerraad tot uitgangspunt gediend. Het gekozen tracé belet dat de 
spoorlijn kan worden gebombardeerd en vernield door een vijandelijke vloot, die de 
kust langs de golf van Alexandrette heeft bezet waardoor zoodoende de communicatie 
tusschen Europeesch Turkije met Mesopotamië of Arabie zou worden verbroken. 
Het kustracé was voorgesteld door het Turksche Departement van Publieke Werken, dat 
hierbij grootendeels geleid werd door economische overwegingen, en meer dan eenig 
ander Ottomaansch Ministerie onder Britschen invloed staat. Het gevoelen van den 
Generalen Staf heeft echter gezegevierd, temeer daar algemeen erkend werd dat anders 
de toegangen tot de Golf van Alexandrette door verdedigingswerken zouden moeten 
worden beschermd, het geen hooge kosten met zich slepen zou. 
De eindbeslissing der Turksche Regeering tengevolge eener wisseling van gedachten 
tusschen de Ministers van Oorlog, Financiën en Publieke Werken, waaraan ook werd 
deelgenomen door een vertegenwoordiger van de Deutsche Bank, kan met recht als een 
succes voor Duitschland worden beschouwd. Door een en ander toch is sanctie verleend 
aan het destijds door genoemde Deutsche Bank en den ex-Sultan vastgestelde tracé, dat
geheel overeenkomstig is aan Duitschland's staatkunde in het Oosten. 

Doch terwijl een en ander zich afspeelde, onderhandelden de Porte met Britsche 
kapitalisten over de concessie van een spoorweg Bagdad-Bassorah. Dit geschiedde naar 
aanleiding eener door de Britsche Regeering officieel aangevraagde concessie 
terzelfdertijd dat het Fransche Gouvernement een dergelijk verzoek deed met 
betrekking tot den aanleg van een spoorlijn ohms-Bagdad. Met een en ander beoogt 
Albion de bescherming der Britsche belangen in de Perzische Golf en die van Frankrijk
in Syrië, terwijl tevens zoo doende een eventueel Duitsch monopolie in deze kan 
worden voorkomen. 
Ten slotte werd overwogen om door den aanleg van een spoorweg Teheran-Khalikin, onder
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bescherming van Moscovië, paal en perk te stellen aan den steeds toenemenden 
Duitschen invloed. Indirect is ook Moscovië den laatste tijd doende de sioh in deze 
streken Steeds scherper afteekenende Duitsche concurrentie zooveel te afbreuk doen.
Medio Augustus 1910 werd gemeld dat Rusland de militaire bezetting der provincie 
Azerbeidjan had opgevoerd tot 2000 man. In Petersburgsche kringen werd beweerd dat 
deze versterking van het garnizoen noodzakelijk was met 't oog op de bescherming van 
den nationalen handel. 
Tebriz hoofdstad van de provincie Azerbeidjan, wat aantal inwoners betreft de tweede,
doch uit een handelsoogpunt de eerste plaats van Iran, bevindt zich in de 
onmiddellijke nabijheid der Kaukasische grens. Het Russische spoorwegnet, dat zich 
tegenwoordig aan genoemde grens uitstrekt tot voor de poorten van Djoulfa, werd 
kortgeleden verlengd door een grooten weg Djoulfa-Tebriz, waarvan de ballast ter 
plaatse aanwezig is en waarlangs verschillende voertuigen kannen getransporteerd 
worden. 
Omstreeks dienzelfden tijd werd uit Tebriz telegrafisch bericht dat langs deze 
communicatielijn een geregelde automobielendienst in werking is getreden. 
De oude Russisch-Perzische handelsweg naar Astara aan de Kaspische Zee wordt 
beheerscht door Ardebijl. Het nog belangrijker wegenknooppunt Kaswin, is de 
voornaamste étape op de door de Russen aangelegde route Enzeli-Teheran en tevens 
tusschen station ten opzichte van Tebriz en Teheren. 
Door een en ander wisten de Russen aldaar op drie verschillende plaatsen binnen te 
dringen en gelukte het hen tevens deze toeganswegen af te palen en te bewaken. 
Een te Tebriz gevestigd Duitsch handelshuis, dat zich bezighoudt met de constructie 
van petroleumbooten, die bestemd zijn voor de vaart op het Urmia-meer en zoodoende 
den laatsten schakel zullen vormen van een door loopend handelstransport dwars door 
Klein-Azië en Armenië, hetgeen uitsluitend ten goede moet komen aan Duitsche 
producten, heeft hierdoor in hooge mate Rusland's bezorgdheid opgewekt en aanleiding 
gegeven dat het Moscovitisch Gouvernement niet alleen met 't oog op den 
binnenlandschen toestand doch tevens tengevolge van de steeds toenemende vreemde 
concurentie, overging tot het zenden van meerdere strijdkrachten. 
Dit was, in 't kort geschetst de toestand in het Land tusschen Euphraat en Tigris 
toen in Augustus 1910 uit Constantinopel bericht werd, dat de wali van Bagdad, Nazim 
Paoha, over de werkzaamheden van den Britschen vakman Willcocks, die spoedig na de 
totstandkoming van Jong Turkije voor den duur van 5 jaar in Mesopotamië belast werd 
met de uitvoering van bedijkings- en bevloeiïngswerken, een zeer ongunstig rapport 
had uitgebracht, tengevolge waarvan dat grootsche plan voorloopig van de baan werd 
geschoven. 
Het heette, dat uitsluitend staatkundige overwegingen de Regeering weerhielden, tot 
uitvoering van een en ander over te gaan. 
Eerder dan men, met 't oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden in Turkije, had 
durven vei wachten, zal een en ander binnenkort toch tot uitvoering komen. Dezer 
dagen heeft het Ottomaanse Gouvernement besloten de irrigatie werken in Mesapotamië 
opnieuw ter hand te nemen. Het geheele werk wordt over 30 jaar verdeeld en jaarlijks 
zullen 500.000 Turksche Ponden voor een en ander beschikbaar worden gesteld. 
Met de uitvoering zal worden belast Edmond Bichara die destijds bij de irrigatie 
werken in Egypte werkzaam was.

(1) Officieel werd dezer dagen bekend gemaakt dat inderdaad deze grootsche arbeid door de 
Turksche Regeering zal worden ten uitvoer gebracht. 
(2) Deze lezing is gepubliceerd in The Geographical Journal XXXV January 1910. Mesopotamia: 
Past, Present, and Future. By Sir William Willcocks

16 juli 1912  Iets over den Bandadspoorweg.
De financieele, economische en politieke beteekenis van den Bagdadspoorweg is in tal 
van geschriften reeds uitvoerig behandeld en in menig dagbladartikel werd ook die 
nieuwe weg, die den drang naar een kortere verbinding van het Westen met het Oosten 
zoude verwezenlijken, aangeroerd. 
Mag dus in het algemeen worden aangenomen, dat de geschiedenis van dien spoorweg aan 
reien bekend is, toch is het wellicht niet ondienstig, dat enkele ponten, met name 
het laatste baanvak, Bagdad-Perzische Golf, dat nog steeds een onderwerp van 
politieke besprekingen uitmaakt, en uit dat oogpunt dan ook van zeer groot belang is,
eens bezien wordt vooral in 't bijzonder betreffende het aangenomen tracé en den 
terminus van dit baanvak. 
Teekenend mag het genoemd worden, dat een spoorwegverbinding, die van Haider-Pasja 
aan de overzijde van Konstantinopel, aan den Bosphorus beginnende, loopende dwars 
door Anatolië en Mesopotamië om aan de Perzische Golf te eindigen, den naam van een 
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der daaraan gelegen stations, zij het dan ook een van zeer veel beteekenis, zou 
dragen. De aanleg tot Bagdad was dan ook financieel, voor zoover de deelneming aan de
kapitaalverschaffing tusschen de toonaangevende mogendheden was overeengekomen, zoo 
goed als verzekerd, doch voor de verlenging der baan van die plaats tot haar 
eindpunt, kwamen belangen van geheel anderen aard in het spel. 
Zooals bekend is, vordert de aanleg van het eerste baanvak, Haider Pasja—Bagdad, 
waarvan reeds een groot gedeelte in exploitatie is, dank zij de daarvoor voldoende 
beschikbare middelen, naar wensch, waartoe de in Anatolië ook in exploitatie zijnde 
zijlijnen, als voedingsmiddelen voor een gunstig financieele uitkomst der hoofdlijn, 
in niet geringe mate bijdragen. 
Teneinde binnen de gestelde grenzen te blijven en das het doel van dit artikel niet 
voorbij te streven, zal het eerste baanvak tot Bagdad bij de bepreking van de 
verlenging van daar tot aan de Perzische Golf, niet meer dan noodig ter sprake 
gebracht worden. 
Bij de beschouwing van het tracé, zij het echter veroorloofd daaraan te laten vooraf 
gaan een stokje beschrijvende aardrijkskunde, waarbij het voor ruim dertig jaren door
M. G. Rawlinson geschreven werk "Les cinq grandes monarchies du monde Oriental" 
geraadpleegd is geworden. 
In algemeene richting genomen loopt van het westen naar het oosten een breede zône 
woestijn door Afrika en Azië, beginnende aan de kust van den Atlantischeo Oceaan tot 
aan de Gele Zee. Op twee plaatsen wordt echter de voortzetting dier onvruchtbare 
strook door bij uitstek vruchtbare valleien onderbroken. 
In Afrika geschiedt dit door het Nijldal, in Klein-Azie door de vlakten van 
Mesopotamië gelegen tusschen de Syro-Arabische woestijn en den voet der bergen van 
Koerdistan, die aan de stroomen Eufraat en Tigris haar vruchtbaarheid te danken 
hebben. 
In die beide bekkens welke de groote woestijnstrook onderbreken, loopen de rivieren 
waardoor ze besproeid worden in omgekeerde richting. De Nijl van het zuiden naar het 
noorden, de Eufraat en de Tigris van noord naar zuid. Naast dit contrast heeft de 
algemeene ontwikkeling der landstreken welke die rivieren doorloopen een 
overeenkomstig verloop gehad. 
Door alluviale vormingen werd de zee waarin ze uitliepen teruggedrongen; breidde het 
landschap zich daardoor aan de delta's, ten koste van de zee uit, de bevolking 
daarentegen trok verderop naar den oorsprong der rivieren. Zoo ontstond in Egypte, 
Tbebe eerst eenige eeuwen na Memphis. In Chaldea vielen de beide stroomen Eufraat en 
Tigris in de Perzische Golf en ontstond door alluviale vorming eerst later de 
landstreek van Goerna, waar beide stroomen zich na vereenigen, tot aan zee, dus den 
geheelen loop van den Sjat el Arab, ongeveer 100 Eng. mijlen. 
Stroomopwaarts dus zoo wel in Egyte als in Chaldea breidden bij de oer-bevolking, 
godsdienst en kunst, wat men dus onder beschaving verstaan kan, zich uit. 
De Egyptische beschaving, op welk hoog peil ze ook gestaan moge hebben, ging voor de 
verre toekomst verloren en verzandde in het hart van wat het donkerste Afrika genoemd
wordt. 
De richting waarin de oude volken van Chaldea zich zouden bewegen, wees naar het 
tegenwoordige Europa dat de elementen die tot het hoogtepunt zijner beschaving zouden
leiden, aan die volken te danken heeft. 

Eeuwen moesten verloopen als vorens de volken van Europa verbinding kregen met het 
Verre Oosten en dit over zee, waarbij langs een omweg de bakermat hunner beschaving 
gemeden werd. Wederom eeuwen later verminderde de afstand van dien omweg, na door de 
doorgraving van de landengte van Suez, terwijl slechts korten tijd geleden het plan 
rijpte voor den aanleg van een spoorweg, waardoor nauwere verbinding zou worden 
verkregen. Dat plan is, zooals bekend, reeds voor een groot gedeelte tot uitvoering 
gekomen en de toekomst zal moeten uitwijzen of het tot Bagdad gevolgd tracé 
economisch voordeelig gekozen is. 
Hierboven werd reeds gemeld, dat bij de oorspronkelijk aangenomen verlenging der baan
tot aan de Perzische Golf, behalve het economische, nog met geheel andere belangen 
rekening zou moeten gehouden worden. 
Na het verleenen der concessie aan de Deutsche Reichsbank waarbij Haider Pasja aan 
den Bosphorus en Koweit aan de Perzische Golf resp. als begin- en eindpunt der baan 
werden vastgesteld, toog men aan het traceeren, waarbij men wel zeer vluchtig te werk
moet zijn gegaan waar het de richting betreft, die de lijn van Bagdad tot aan zee zou
volgen. Door wie daar plaatselijk bekend is kan dat tracé niet anders dan ten 
stelligste worden afgekeurd. 
De baan volgt in het laatste gedeelte van het eerste baanvak den rechteroever van de 
Tigris tot Bagdad, dat op den linkeroever ligt, kruist daar de landstreek waar die 
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rivier het dichtst den Eufraat nadert om dezen in de nabijheid van Karbela over te 
steken en vandaar in algemeene richting den rechteroever van den Eufraat tot Bassorah
te volgen. 
Op welke gronden na is dit tracé af te keuren? 

In het voorjaar als het water, dat beide genoemde stroomen voedt, zooals dit 
periodiek gebeurt in enorme massa's komt afzetten, kan de Tigris door zijn hooge 
oevers het water, dat in enkele uren 20 tot 25 meter stijgt, daarbinnen houden. 
Geheel anders is het geval met de lage oevers van den Eufraat waarover het water vrij
heenstroomt en ze dus geheel doet verdwijnen. 
De alluviale vlakte helt slechts in geringe mate van het noorden naar het zuiden dus 
in de richting van den stroom. Daardoor ontstaan onmetelijke moerassen die zich van 
de ruïnen van Babylon tot de Perzische Golf uitstrekken. 
De zomerzon droogt die moerassen gedeeltelijk op en daardoor ontstaat een haard voor 
malaria en andere stekten door de opstijging van doodelijke miasmen. 
In die streken kunnen dan ook alleen de geacclimatiseerde Arabieren in de bosschen 
van reusachtig riet leven. 
Hun hutten van riet en klei opgetrokken, liggen op kleine eilandjes te midden van het
moeras waarover ze met kleine platboomde booten naar drogere steken kunnen komen.
Somtijds gebeurt het, dat door een plotselinge was van het water, booten, menschen en
vee worden meegesleept, die dan in het moeras ellendig omkomen. 
Dat die toestanden niet van vandaag of gisteren zijn, bewijzen de opgegraven 
Assyrische bas-reliefs waarop die rietbosschen zijn afgebeeld. 
De Turksche overheersching, die door wanbeheer voor den achterlijken toestand in die 
streken de verantwoordelijkheid draagt, heeft aan de beschreven toestanden dus geen 
schuld. 
Alleen door indijking van den Eufraat waardoor aan den loop van dien stroom de 
gewilde richting kan worden gegeven, kan er veel aan gedaan worden om die streken 
gezonder en vruchtbaarder te maken en een talrijke bevolking te voeden. Uitgebreide 
bosschen van dadelpalmen konden dan worden aangelegd en onbeperkte hoeveelheden graan
worden gewonnen zooals dit na geschiedt in de niet overstroomde, doch geirrigeerde 
vlakten van Mesopotamië. 
Het kan echter nog lang duren voor het zoover gekomen is, doch op den weg daarheen 
vertoont zich reeds een lichtpunt, nu aan een Engelsche maatschappij de concessie 
gegeven is voor de irrigatie van Opper-Mesopotamië, welke onderneming in de oude 
vervallen waterwerken onder het woestijnzand, dat ook hooge gelegen bouwwerken der 
oudheid bedolven heeft, een leidraad kan vinden. 
De tegenwoordige toestand biedt, naar het beschrevene, al weinig economische 
voordeelen aan voor den spoorweg welke door die streken zal loopen; doch afgezien 
daarvan, hoe zal het mogelijk zijn door die honderden mijlen lange moerasstreken een 
ijzeren baan te leggen? Dit zal niet mogelijk zijn, zoolang de Eufraat niet is 
ingedijkt en daardoor de periodieke overstroomingen niet meer kunnen voorkomen. 
Uit het voorgaande zoude kunnen worden afgeleid, dat de aangenomen terminus bij 
Koweit, al van zelf zou moeten vervallen. Doch, zelfs aannemende dat de lijn volgens 
het aangenomen tracé kon gebouwd worden dan is Koweit toch de ongeschiktste plaats 
als eindpunt van den spoorweg. 
Onder de vertoogen van Engelsche zijde tegen de concessie met Koweit als terminus, 
behoorde de bewering, dat die plaats een van Turkije onafhankelijk sultanaat is, dat 
onder Engelsche protectie staat, hetgeen van Turksche zijde bestreden werd. Daarvan 
toch hing af of de Turksche regeering het in haar macht had Koweit als eindpunt der 
concessie aan te wijzen met recht daar een spoorweghaven aan te leggen. 
De onderhandelingen gingen niet zoo vlot als die welke te Potsdam gevoerd werden 
tusschen den Duitschen Keizer en den Tsaar, waarbij deze zijn strategische bezwaren 
terugnam tegen de uitbreiding van de Anatolische spoorwegen waardoor deze tot aan de 
kusten van de Zwarte Zee zouden worden doorgetrokken. 
Voor Duitschland dat bij die ontworpen lijnen evenals bij den Bagdadspoorweg zoowel 
financieel als uit een handelsoogpunt zeer veel belang heeft, trad de diplomatie 
energiek op en werd het nu de eisch om ten aanzien van het tweede baanvak een 
schikking met Engeland te treffen. 
In Engeland werd zoowel in het Lagerhuis als in de pers het standpunt ingenomen, dat 
het staatsrechtelijk vaststond dat Koweit een volkomen onafhankelijk rijkje was en 
das geen Turksche concessie het kon binden. 

Daar tegenover kan men het feit stellen, dat het sultanaat Koweit sedert bijna 300 
jaren, zij het dan ook in naam, onder Turksche heerschappij staat. Dit werd in de 
zeventiger jaren den Sultan van Koweit, door Midhat Pasja, den gouverneur van het 
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vilajet Bagdad, onder de oogen der Engelschen nog eens hardhandig duidelijk gemaakt.
De machtserkenning van Turkije heeft in de landen aan de uiterste grenzen van het 
rijk in den loop der tijden veel geleden en dit is ook in niet geringe mate het geval
met de kustplaatsen aan de Perzische Golf, die na naar Engelsche opvatting onder het 
protectoraat van het Britsche rijk staan. 
In die Golf ligt dus een vitaal punt van Engelands oostersche politiek en het is 
volkomen begrijpelijk dat daar geen andere invloed dan de hunne kan geduld worden.

Door den bouw en de exploitatie van een spoorweghaven bij Koweit krijgt men den 
sleutel in handen van den spoorweg niet alleen, doch ook tevens van Arabisch Irak en 
Mesopotamië. Dit moet ten koste van alles verhinderd worden en zeer zeker mocht die 
sleutel niet in handen komen van Engelands meest gedachten tegenstander, het Duitsche
rijk, want behalve de staatkundige gevaren vreesde Engeland al weinig minder die 
welke zijn handelsbelangen zonden kunnen schaden en die zijn in die streken niet te 
overschatten. Langdurige diplomatieke onderhandelingen hebben er dan ook toe geleid 
dat de Duitsche concessionaris het baanvak Bagdad-Perzische Golf heeft prijsgegeven
De politieke oplossing van het vraagstuk betreffende de verlenging der lijn van 
Bagdad af terzijde latende, valt na het behandelde tracé nog iets van Koweit als 
mogelijke spoorweg en handelshaven te vermelden. De alluviale aanwas, waarvan 
hierboven sprake is geweest, heeft in den loop der eeuwen geen oogenblik het werk 
gestaakt en gaat onafgebroken voort. De machtige Sjat el Arab, onder welken naam de 
beide stroomen Eufraat en Tigris, bij Goerna vereenigd naar zee loopen, voert enorme 
massa's slib daarheen waardoor een ongeveer 20 Engelsche mijlen breede modderbank den
toegang voor eenigszins diepgaande schepen, het opvaren der rivier verhindert. Deze 
zich waaiersgewijze uitbreidende banken reiken tot Koweit en nog verder zuidwaarts. 
De voor die plaats bestemde goederen moeten van de stoombooten, die op meer dan 
gezichtsafstand in zee moeten ankeren, door kleine vaartuigen worden afgehaald.
Koweit waar de woningen van in de zon gedroogden modder zijn opgetrokken, met een 
achterland van modder en woestijn en met onafzienbare modderbanken aan de zeezijde, 
is, om het even of het onder Turksche Susereiniteit dan wel Britsch protectoraat 
staat, allerminst de geschikte plaats voor het bouwen van een handels- en 
spoorweghaven. 
Het is dan ook te verwachten dat wanneer de onderhandelingen zullen afgeloopen zijn, 
daarbij tevens een gewijzigd tracé en een andere plaats dan Koweit als terminus 
zullen worden aangenomen. 
Door van Bagdad af den linkeroever van den Tigris te volgen, zou de aanleg buiten 
verhouding minder kostbaar zijn en door den terminus naar Mahommerah te verleggen, 
daar een alleszins geschikte plaats voor een spoorweghaven gevonden worden, terwijl 
ook uit economisch oogpunt deze nieuwe richting verkieslijker is. 
In afwachting hoe de eindbeslissing zal uitvallen werd met het voorgaande slechts 
bedoeld de groote bezwaren tegen de richting en het eindpunt van het laatste baanvak 
van den Bagdadspoorweg, zooals die oorspronkelijk waren aangenomen, in het licht te 
stellen.
(Nieuwe Crt.)

25 oktober 1912  De dure tijd eeuwen geleden.
Professor Efslen, van de hoogeschool te Chicago, die zich toelegt op het ontcijferen 
van het Wiggeschrift, heeft een aarden tafel vertaald, opgesteld door een jongeling 
van Babel, die leefde omstreeks 1500 jaar vóór onze tijdrekening en die uit Zimri- 
Eramma aan zijn vader schreef:
"De goden Smash en Marduk hebben u onder hunne hoede en schenken u lange dagen. Het 
moge u wel gaan! Ik ben nu gevestigd te Dar-Sim, op de vaart Bitmis Kirim. Het eten, 
dat ze mij hier voorzetten, is niet menschelijk. Ook stuur ik u hiermede eenig geld 
om mij versche visch en andere eetwaren te zenden. Hier kost alles veel te duur."

1 maart 1913  Intreerede van prof. Böhl.
De heer prof. dr. F. M. Th. Böhl, nieuw benoemd hoogleeraar in de letteren en 
wijsbegeerte aan de Groningsche Universiteit, aanvaardde heden het hoogleeraarsambt 
met een rede over "Kanaän vóór den intocht der Israëlieten, volgens Egyptische en 
Babylonische bronnen".
Spr. begon met er op te wijzen dat de wetenschap der Israëlietische oudheden staat in
het teeken van het archaelogische onderzoek, tengevolge waarvan onze kennis der 
voorisraëlietische geschiedenis van het land der belofte, het land Kanaän en zijn© 
bewoners, gedurende de laatste jaren zeer werd uitgebreid. Hier hebben inderdaad de 
nieuwe ontdekkingen een wereld ontsloten, van wier bestaan onze vaderen slechts een 
flauw vermoeden hadden.
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Israël was een betrekkelijk jong volk. Toen de Israëlieten tusschen 1400 en 1200 voor
Christus Kanaän binnendrongen, was de West-Aziatische cultuurwereld, voor zoover zij 
van uit Babylon en Egypte beheerscht werd, reeds in een toestand van langzaam verval.
Israël, dat uit de woestijn zijne Godsvereering en de onstuimige kracht der jeugd 
medebracht, vond er een vermenging van volken en rassen en eene hoogstaande, maar 
zich reeds ten val neigende beschaving. Deze cultuur nam Israël over. De Israëlieten 
werden de erfgenamen der overwonnen Kanaänieten. Ook op de vorming van Israëls 
godsdienst hoeft Kanaän een diep gaanden invloed gehad. De godsdienst van Sinaï, de 
cultuur van Kanaän: dit zijn de beide tegenstrijdige factoren in de geschiedenis van 
Israël. Spr. nu wil trachten in groote lijnen een beeld te schetsen der geschiedenis 
van Kanaän en de Kanaänietische volken vóór den intocht der Israëlieten, volgens de 
Egyptische en de Babylonische bronnen, hoewel deze bronnen schaarsch zijn. Het Oude 
Testament laat spr. buiten beschouwing omdat dit weinig zegt over-godsdienst en 
cultuur en minder nog van de geschiedenis der vóór Israëlitische bewoners van Kanaän.
Voorts beantwoorden de opgravingen in Palestina tot nog toe niet aan de hooggespannen
verwachtingen. Wel gaven de onderzoekingen der laatste jaren een volledig overzicht 
van den aanleg der Kanaäneesche steden en vestingwerken; maar om de geschiedenis van 
een volk te schrijven, zijn literaire bronnen onmisbaar. 
Het is opmerkelijk, hoe schaarsch opschriften in Palestina zijn aangetroffen. De 
onuitputtelijke bodem van Egypte hoeft voorwerpen opgeleverd van oneindig grooter 
belang, herkomstig uit Kanaän zelf. En nog meer mogen wij verwachten uit Klein Azië, 
waar prof. Winkler in 1906 de bouwvallen vond van de machtige hoofdstad van het rijk 
der Hethieten en tevens in duizenden kleitafels de diplomatieke briefwisseling van 
het Hethietische hof, evenals in de Amarnateksten met die van Egypte. Weinig is tot 
dusver van den inhoud bekend, maar door dat weinige wordt onze verwachting hoog 
gespannen. Zij zijn geschreven in Babylonisch schrift en voor een groot deel ook in 
Babylonische taal. Ze kunnen dus bij de Babylonische bronnen gerekend worden.
In het tijdperk, waaruit de oudste Egyptische bronnen dagteekenen, was niet alleen 
het schiereiland van den Sinaï, maar ten minste ook het zuiden van Kanaän en die 
Fenicische kust alreeds door Semieten bevolkt. Uit een der oudste gevonden 
afbeeldingen van een Semiet, ongeveer 3100 vóór Chr., en uit meerdere gegevens, kan 
dat worden afgeleid. In een grafschrift van Oeni of Weni, 2550 v. Chr., wordt een 
uitvoerige letterkundige beschrijving gegeven van Egyptische veldtochten in het 
binnenland van Kanaän. De vijanden worden Woestijn- of Zand-bewoners genoemd. Hun 
volkomen onderwerping wordt eerst na vijf veldtochten verkregen. Het tooneel van den 
beslissenden slag was het oude en door de natuur als aangewezen slagveld van Kanaän: 
de vlakte van Jizreël en dan het gebergte van Midden-Palestina. 
Nog staan wij meer dan vijf eeuwen vóór den tijd van den patriarch Abraham, volgens 
de Bijbelsche tijderekning. 
Reeds in de eerste helft van het derde millenium vóór Chr., heeft het land Kanaän een
Semietische bevolking. Alreede bestaan en bloeien Fenicische steden. Het peil der 
beschaving der oudste Semietische bewoners van het land mag men zich niet te laag 
voorstellen. Noch door hun kleeding noch door hun wapenen munten de Egyptenaren ver 
boven hen uit. Akkers, wijngaarden, vijgeboomen worden genoemd. Talrijke burchten 
verheffen zich in het land. Kunstvaardigheid blijkt uit den bouw der steden. Ongeveer
2600 v. Chr. schijnt echter eene nieuwe volksverhuizing op te komen en de Egyptische 
heerschappij in Kanaän te bedreigen.
Alvorens hierop nader in te gaan vergeleek spr. eerst het getuigenis der oudste 
Babylonische bronnen, die slechte weinig jonger zijn dan de oudste Egyptische. Uit de
Babylonische bronnen blijkt dat ter zelfder tijd (2600 v. Chr.) in Babylonië eene 
Semietische dynastie opkomt. Haar eerste koning Sargon onderwerpt het land, dat ten 
Westen van Babylon aan de Middellandsche zee is gelegen.
Sedert dien tijd heet dit land in de Babylonische opschriften "land der Amorieten"; 
vroeger niet. Deze twee gegevens combineerende, krijgt men dus het belangrijke 
resultaat dat de Amorieten Kanaän omstreeks 2600 v. Chr. zijn binnengedrongen. De 
vroeger in Kanaän gevestigde Semieten moeten tot een andere, hoewel verwante, 
volksgroep hebben behoord. De Amorieten kwamen waarschijnlijk uit Arabië. Zij 
verdreven twee eeuwen later de Babylonische dynastie der stad Isin en maakten zich 
ongeveer 2000 v. Chr. van geheel Babylonië meester. Dit was in het tijdperk der 
zoogenaamde eerste Babylonische dynastie, wier grootste koning, de beroemde 
Hammoorapi was, een Amoriet. De Amorietische overheersching was geen oorzaak van 
verval voor Babylonië of achteruitgang der beschaving. Integendeel: het was voor 
Babel de gouden eeuw der klassieke letterkunde. De vraag komt dan ook op of niet een 
groot deel van den inhoud der Babylonische mythen en legenden en ook van de 
Babylonische instellingen niet beschouwd kan worden als Amorietisch erfgoed, in den 
bloeitijd van Babel onder de Amorietische overheersching uit Kanaän naar Babylon 

#20191023  206 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

13050

13055

13060

13065

13070

13075

13080

13085

13090

13095

13100

13105

13110

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

overgebracht. 
Met deze vraag hangt de tweede nauw samen. In dit tijdperk liefde volgens den Bijbel 
de aartsvader Abraham, die van Ur in het land der Chaldeën over Haran naar Kanaän, 
het land der belofte trekt. Juist in dezen tijd vindt men in de Babylonische 
tabletten vaak namen als Jakub, Abam-ram, Aba-rama. Behoort ook Abraham tot de 
bevolking in Babylonië, die uit Kanaän afkomstig is? Is Ahraham's tocht naar Kanaän 
feitelijk, hoewel onbewust, een terugkeer in het land zijner voorvaderen ?
Wij kunnen, zeide spr., deze vragen alleen opwerpen. Het materiaal te onzer 
beschikking stelt ons nog niet in staat ze te beantwoorden. 
Omstreeks 1800 v. Chr. maakt een inval der Hethieten aan het rijk der Amorieten in 
Babylonië een einde. Alvorens bij dit ook voor Kanaän nieuwe tijdperk in de 
geschiedenis stil te staan gaf spr. een uiteenzetting van Egytpte's geschiedenis, 
zijn hernieuwden bloei, machtsontwikkeling en hooge beschaving. In dien tijd was 
Kanaän feitelijk onafhankelijk van Egypte en ook tegenover Babylonië bleef de 
onafhankelijkheid blijkbaar gehandhaafd. Al heerschte er toen in Babylon eene 
Amorietische dynastie, dit bewijst nog niet een staatkundige opperheerschappij dezer 
Amorieten over de Amorietische stammen van Kanaän.
Vervolgens wees spr. op den Babylonischen en den Egyptischen invloed op Kanaän en op 
de verwantschap van de taal der Amorieten in den voor-Israëlietischen tijd met die 
der Israëlieten: het Hebreeuwsch. De Amorieten en de Israëlieten behoorden tet 
hetzelfde ras en sprake een zelfde taal. Op de bezwaren dat het Oude Testament de 
Kanaänietische volken niet telt tot de groep der Semieten en in het verhaal van 
Abraham de bevolking der stad Hebron niet Amorieten maar Hethieten genoemd worden, 
geven de nieuwe gegevens der Egyptische en Babylonische bronnen een afdoend antwoord:
Toen de Israëlieten Kanaän binnen trokken, waren de Amorieten aldaar reeds door 
andere volken teruggedrongen en tot het bergland beperkt. Deze nieuwe volken waren 
van niet-Semietische afkomst: Hethieten en Indo-germanen.
Men weet thans dat de inval der Hethieten aan de Amorietische dynastie in Babylon een
einde heeft gemaakt en dat zij in de tweede helft van het tweede millenium vóór 
Christus een groot rijk vormden in Klein Azië en Syrië, de gevaarlijkste vijanden en 
mededingers van Egypte ten tijde der groote Farao's der 18e en vooral der 19de 
dynastie. Wij kennen de volledige lijst der koningen van het verwante, maar oudere 
rijk Mitanni in Noordelijk Mesopotamie, dat later insgelijks afhankelijk werd van de 
Klein-Aziatische Hethieten. 
De ontdekkingen van Winkler hebben vastgesteld dat de overheerschende bevolking in de
rijken der Hethieten en der Mitanni's in Klein-Azië en Noordelijk Mesopotamië was van
Indo-Germaansche afkomst; het gros van het volk echter waren de eigenlijke Hethieten.
Een soortgelijke samenstelling der bevolking vinden wij ook in Kanaän, ten tijde van 
den intocht der Israëlieten. Het taalkundig onderzoek der teksten van el-Amarna heeft
dat bewezen. Wel werd in Kanaän de Semietische bevolking nooit geheel teruggedrongen.
Het gros van het volk bleef hier, vooral in het Zuiden van het land, altijd 
Semietisch, dus volgens ras en taal nauw verwant met de binnendringende Hebreërs. Zij
konden zich aangaande ras, taal, cultuur en godsdienst niet verwant gevoelen met hen,
die het land regeerden. 
Maar er is meer. Toen Israël Kanaän binnen trok, stond dit land reeds sedert langen 
tijd weder onder de heerschappij van Egypte en als Israël volgens den Bijbel uit 
Egypte naar Kanaän trekt, dan blijft het eigenlijk toch op Egyptisch grondgebied. Dit
is een zeer merkwaardig feit, dat de Egyptische bronnen en vooral de Amarnateksten 
buiten twijfel stellen. Dat het Oude Testament er niet van gewaagt, komt omdat de 
Egyptische opperheerschappij zeer verzwakt is. Toch hangen de vorsten in Kanaän nog 
van den Farao af. Hem noemen ze hunnen koning, hun heer, hun zoon, hun God. Van hem 
verwachten zij hun hulpe, hunne redding en hun heil. Maar de Farao kon geen hulp 
verleenen. Hij moest zijn aandacht wijden aan den toestand van Egypte. Amenophis IV 
peinst over verbetering van den godsdienst en de vijand klopt aan de poorten van zijn
rijk. Toen kwam Israël. Naar spr. meent, zal het steeds waarschijnlijker blijken dat 
de intocht der Israëlieten moet gesteld worden in den tijd van Amenophis IV en dat  
dus hij en Mozes tijdgenooten zijn. 
Ten slotte wees spr. op de hooge beteekenis van beiden op godsdienstig gebied en het 
onderscheid tusschen beider God. 
Spr. eindigde met de gebruikelijke toespraken tot curatoren, den senaat, professoren 
en studenten.

10 oktober 1913  Neues Licht aus dem alten Orient.
Keilschrift- und Papyrusfunde aus dem jüdisch christlichen Altertum, Ausgrabung der 
Menasstadt von Dr. Gerhard Rauschen, Professor der Theologie an der Univesität Bonn. 
Peter Haustetz Verlagsbuchhandlund, Franziskanerstrasse 6, Bonn, 1913. 
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Niet groot is het boekje; het houdt slechts 59 bladzijden, en toch is de inhoud van 
groot belang; toch zal de lezer er genoeg in vinden, wat hem interesseert, en kan hij
er veel uit leeren. Beknopt, maar zeer duidelijk geeft Dr. Gerhard Rauschen in die 59
pagina's een overzicht van de opgravingen in de laatste jaren, hetgeen in de 
verschillende landen is opgegraven, papyrusrollen, steenen, welke eigenlijk een 
geheele geschiedenis der oudheid bevatten. Duidelijk zet de schrijver ons uiteen, hoe
men tot de ontcijfering van het Keilschrift is gekomen en hoe men het ten slotte 
zoover heeft gebracht, dat men het schrift niet alleen lezen, maar ook vertalen kon. 
een hoofdstuk wordt gewijd aan den codex van Hammurabi, en die vergeleken met onzen 
codex.
Dan worden behandeld de "Tell-Amarna tafelen." Besproken worden ook Arameïsche 
oorkonden betreffende de geschiedenis der Egyptische Joden uit de 5e eeuw voor den 
stichter van den christelijken godsdienst.
Dat en nog veel meer wordt ons in dat kort bestek voor oogen gevoerd. Die dus zonder 
veel moeite, en zonder grootere werken op dat gebied te raadplegen van deze materie 
op de hoogte wil komen, vindt in het werkje van dr. Gerhard Rauschen een goeden gids.
Ook verkrijgbaar in Joachimsthals boekhandel.

9 december 1913  De kunst der Egyptenaren, Assyriërs, enz.
De heer Huib Luns behandelde j.l. Zaterdagmiddag in zijn tweede voordracht aan de 
Academie van Beeldende Kunsten, te Den Haag, de kunst van het Nijldal en van 
Mesopotamië en gaf een algemeene karakteristiek daarvan.
Op een op het bord ontworpen kaart begon spreker voor zijn gehoor Egypte, Chaldea, 
Assyrië, Medië, Perzië en aangrenzende rijken aardrijkskundig te beschrijven en 
toonde aan, dat zoowel in het land aan den Nijl, als in de gewesten langs Euphraat en
Tigris de beschaving van de zeekust uit in het binnenland drong. Verderachtte spreker
het noodzakelijk, ook ethnografisch die verschillende volkeren te onderscheiden, om 
dan eindelijk door de geschiedenis maar vooral door de kunstwerken, die zij nalieten,
een denkbeeld te geven omtrent de onderdanen van Ramses, Nimrod, Sargon, 
Assourbenzpal of Cyrus.
De voortbrengselen van de beeldhouwkunst dier volken, door het gebezigde materiaal in
nauw verband met de gesteldheid van den bodem, stelde spr. in lichtbeelden tegenover 
elkander. Zoo vergeleek hij de Chaldeesche beelden van Tello met Egyptische 
koningsfiguren en stelde de "Dorpelwachters", de bijzondere schepping der Assyriërs, 
die in een beweeglijk beeld den stier, den leeuw, den adelaar en den mensch 
verbonden, tegenover de sereene Egyptische sphinx, die in hare architecturale rust 
toch een creatie schijnt van meer transcendentale orde.
Zoo stelde hij de Egyptische menschafbeelding verre boven de Assyrische en naar 
verscheidene fraaie voorbeelden betoogde hij, dat in kracht van waarneming en 
uitbeelding van het dier, hetzij leeuw, paard of hond, de wreede Assyriër in de ruwe 
jachttafereelen op de muren van het paleis van den Sar, in den loop der 
kunstgeschiedenis door niemand is overtroffen. Na met zijn gehoor het Perzische 
stier- of éénhoornvorkkapiteel te hebben bezien, eindigde de heer Luns door in het 
licht van Dieulafoie's opgravingen in het land van Suse, op de niet te overdrijven 
rol te wijzen, die de Ceramiesche kunst in gebakken tegels en email aan de boorden 
van Euphraat en Tigris zoowel als op de hoogvlakten van Perzië steeds gespeeld heeft.

12 maart 1914  EEN AFGOD DER HITTIETEN.
Er is in den mensch een niet te verzadigen drang naar kennis van het verleden, naar 
zijn verleden. Graaft men eensdeels in de aarde naar resten der vroegere aardhistorie
die millioenen van jaren terugreikt en beschreven is in het graniet van de bergen, 
andersdeels zoekt men minder diep maar met denzelfden ijver naar wat voorbije 
menschengeslachten aan sporen nalieten onder den grond. En terwijl den een dringt in 
de holen en spelonken van Zuid-Frankrijk en de "tempels" ontdekt waar de oermensch 
uiting gaf aan zijn religieuse stemmingen, waar de grond nog bewaard heeft de 
indrukken van zijn danspassen, delven anderen uit het zand der woestijnen van Egypte 
en Syrië de overblijfsels op van culturen die eeuwen en eeuwen voor onze 
jaartelling bloeiden.
Het Britsch museum, dat aan het werk dier opgravingen voor zijn collectie's ijverig 
ddeelneemt, zoo goed als dat ook Amerikaansche, Fransche en Duitsche 
wetenschappelijke instellingen doen, heeft onlangs uit Syrië weer merkwaardige 
stukken gekregen, waaronder het hierboven afgebeelde beeldhouwwerk een eerste plaats 
inneemt. Het is een arbeid van assyrisch-hittietischen oorsprong en het werd gevonden
in de ruïnen van de voornaamste stad der Hittieten. 
Wat het beeld voorstelt is nog niet bekend, wijl het inschrift in hiërogryphen 
gesteld is tot wier ontraadseling, de sleutel nog niet is gevonden. 
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Sommigen zien er een afgod in, maar het zou evengoed een koningsbeeld kunnen wezen. 
Wat trouwens bij het eigenaardige wisselspel tusschen koningschap en goddelijkheid in
de oudheidwereld weinig verschil uitmaakt. Is de kop van het beeld tvpisch 
Chaldeesch, de figuur tusschen de beide leeuwen, met zijn vogelmasker doet aan Egypte
denken. Het geheel is echter barbaarscher dan de Egyptische kunst van acht eeuwen 
vóór Christus, uit welken tijd het werk wordt geacht te stammen.

21 maart 1914  Opgravingen in het Oosten.
De Fransche expeditie, die verscheiden jaren geleden onder de bekwame leiding van J. 
de Morgan de oude Perzische stad Susa (de hoofdstad van het overoude Elamitische 
rijk) heeft ontgraven en daar allerbelangrijkste ontdekkingen heeft gedaan (o. a. het
beroemde wetboek van Hammoerabi), heeft thans weder onder leiding van Mecquenem hare 
opgravingen hervat. Volgens openbare mededeelingen heeft hij het paleis van den 
grootkoning Darius uitgegraven. Het paleis was 216 Meter lang bij een breedte van 160
Meter en bevatte niet minder dan 110 kamers, wier verschillende bestemming moeilijk 
na te vorschen is, daar de gansche inventaris dier kamers verloren is gegaan. Ook de 
oude stadsburcht (acropolis) is onderzocht, welk onderzoek een groot aantal 
zoogenaamde proto-elamitische tafels aan het licht bracht. Ook bij de vorige 
expeditie van de Morgan waren zulke tafels gevonden, welke het Assyriologisch lid 
dier expeditie, de bekende pater V. Scheil, heeft trachten te ontcijferen. Moge deze 
nieuwe vondst het noodige materiaal leveren voor nieuwe onderzoekingen en 
ontdekkingen aangaande de nog raadselachtige taal van het oude Elam, welks koning 
Chodor Lahomor, volgens de H. Schrift, optrok in een rooftocht tegen den aartsvader 
Abraham.

9 juli 1914  De toren van Babel.
De beroemde Assyrioloog G. Smith had indertijd onder de duizenden kleitafeltjes in 
het British Museum een tafel gevonden met de beschrijving van den hoofdtempel van 
Babylon en deszelfs etage-toren, die in de oudheid de bewondering van allen had 
gaande gemaakt en die algemeen beschouwd wordt als model van den Babelschen 
torenbouw, welke in de H. Schrift vermeld wordt. Sinds den dood van Smith waren deze 
kleitafeltjes verloren geraakt, totdat in het vorige jaar de geleerde pater Schei1 ze
weer mocht vinden en den tekst ervan kon vertalen en uitgeven met de hem eigen 
meesterschap. 
De beroemde toren (zikkurrat) bestond uit zes ontzaglijke op elkander gestapelde 
vierkante bouwwerken, die naar boven steeds kleiner van omvang werden en op welks 
bovenste platform een tempelgebouw stond. Uit de vertaling van pater Scheil zijn 
thans de maten van dit reusachtige bouwwerk bekend. Het benedenste massief was 15 Gar
breed en lang, en 5½ Gar hoog (de Babylonische maat Gar was ongeveer 6,1 Meter), 
zoodat dit blok ruim 90 Meter lang en breed was en ruim 33 Meter hoog. Daarop stond 
een tweede blok van 13 Gar breedte en lengte met 3 Gar hoogte. De derde verdieping 
was 10 Gar lang en breed, de vierde mat 8½ Gar breedte en lengte, de vijfde 
verdieping 7 Gar en ds zesde was 5½ Gar lang en breed, terwijl de hoogte dezer 
laatste vier blokken, telkens 1 Gar was. Op het platform dezer eerste verdiep:ng 
bevond zich een tempel van 4 Gar lang, 3½ Gar breed en 2½ Gar hoog. De gezamenlijke 
hoogte dezer verdiepingen bedroeg dus juist evenveel als de lengte en breedte van de 
basis, n.l. 15 Gar, of ruim 90 Meter. 
Als men verder weet, dat de de steenen, waaruit de verschillende verdiepingen waren 
opgebouwd, ook verschillend waren van kleur, dan begrijpt men welken machtigen indruk
deze vreemde reusachtige toren op de verbeelding der Oostersche volkeren moet gemaakt
hebben.

4 maart 1915  Oude oorlogs-prijzen en wetten. 
— Men behoeft zich waarlijk niet te verbeelden, dat het duurder worden van 
levensmiddelen en de prijsstijging van verschillende eerste levensbehoeften, een 
verschijnsel is, dat slechts met dezen geweldigen economischen oorlog in verband 
staat. Bijna elke oorlog bracht zulke consequenties met zich mee. 
Zelfs van duizenden jaren geleden heeft men herinneringen kunnen vastleggen aan 
sommige oorlogsprijzen. Omtrent Babylon in tijd van oorlog zijn opschriften gevonden 
van de hand van den heerscher Singaschid van Oeroek uit het jaar 2225 vóór Chr., 
waaruit valt af te leiden, dat hij maximumprijzen heeft vastgesteld voor koren, olie,
wol en koper; bijvoorbeeld moesten voor een "Schekel" zilver, ter waarde van ongeveer
90 cent, 12 pond wol of koper, of 3 "ur", dat is ongeveer 40 pond koren gegeven 
worden.
Een andere beroemde wetgever uit niet veel later tijd, Hammoerabi, regeerende van 
2023—2081. v. Chr., voerde een soort van oorlogswetgeving in. In het jaar 1901 werd 
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een groote verzameling wetten uit zijn tijd gevonden en ontcijferd; en hiermede legde
men feitelijk de hand op de oudste militaire wetten en militaire 
verzorgingsvoorschriften.
Daaruit blijkt, dat deze koning Hammoerabi een staand leger onderhield; op de 
weerbare mannen rustte de verplichting, dienst te nemen in het leger, en wie zich 
daaraan onttrok, door bijvoorbeeld bij het oproepen van den Landstorm een 
plaatsvervanger te zenden, die werd met den dood gestraft. 
De soldaten ontvingen in ruil voor hun militaire diensten van den koning een stuk 
land en ook vee; een en ander ging op de kinderen over, maar de zoons waren ook 
wederom verplicht in het leger des konings dienst te nemen. Overigens golden voor 
deze landschenkingen aan soldaten in hoofdzaak dezelfde bepalingen, die men later ook
in het oude Egypte en Rome terug vindt. 
Uit de zeer oude gegevens blijkt ook nog, hoe het stond met de geneeskundige 
verzorging van de legers uit dien tijd. Van uit een modern sanitair oogpunt gezien 
was hierop nog al wat aan te merken! Zeker, er waren reeds toentertijd militaire 
artsen. Maar hoe!... Indien hun een operatie gelukte, dan kregen zij een flinke 
vergoeding; maar mislukte de behandeling van een zieken of gewonden krijgsman, dan 
werden den arts de handen afgehouwen.

27 juni 1915  BABYLONISCHE BANKIERS.
Dat het bedrijf van bankier reeds in de vroegste oudheid werd uitgeoefend, bewijzen 
de van opschriften voorziene tichel-steenen, die men in Mesopotamië heeft opgedolven.
Die steenen waren met een stift beschreven en daarna gebakken, om het geschrevene 
onuitwischbaar te maken.
Over het leven en streven van de bewoners van Babylon en Ninive, 700 jaar voor Chr., 
verspreiden zij een gewenscht licht. Onder de gevonden steenen zijn er o.a. vele, die
ware wisselbrieven, orderbriefjes, schuldbekentenissen op zicht, op tijd, aan 
toonder, rekeningen courant, enz. te lezen geven. Men leert daaruit, dat er te 
Babylon, ongeveer 600 jaar voor Chr., een belangrijke bankinrichting heeft bestaan, 
die onder den firma Egibi en C°. zaken deed. Het is dus niet sedert gisteren dat de 
kleine kapitalen ten dienste van de nijverheid worden verzameld.

8 november 1915  Het oude Babylon.
In "the Scientific American" komt een beschrijving voor der Babylonische opgravingen,
welke plaats vinden onder leiding van Duitsche archeologen. Het blootgelegde paleis 
van koning Nebucadnezar kan daarbij wel als het meest belangrijke beschouwd worden. 
Jammer genoeg bleven slechts de grondvesten er van over, doch deze zijn reeds 
merkwaardig genoeg als de resten van een paleisgebouw met verscheidene honderden 
kamertjes om een groote zaal met verhooging, waarop de troon gestaan moet hebben. 
Alles is van gebakken steenen samengesteld, welke op hun onderzijde naam en titels 
van den grooten Babylonischen koning dragen. In Babel voerde een heilige straat van 
het paleis naar den tempel, waarlangs op feestdagen de afgodsbeelden in ceremonieelen
optocht gedragen werden. De bouwvallen der paleispoort, die toegang tot deze straat 
gaf, kunnen eenig denkbeeld geven van de grootsche afmetingen van het bouwwerk, want 
nog verheffen zich op die monumentale poort een zestal steenen torens veertig voeten 
hoog boven de straat, aan alle kanten zijn ze versierd met prachtige bas-reliefs van 
stieren, leeuwen, draken en verdere fantastische diervormen. Deze zijn uitgevoerd in 
blauw- en geelgeglazuurde baksteen, waarvan de kleur nog bijna niets geleden heeft 
terwijl de plaatsing der afzonderlijk bewerkte steenen zoo nauwkeurig geschiedde, dat
het inlegwerk een volmaakt geheel opleverde.
Binnen de stad Assur werden verder de vroegste Assyrische paleizen en tempels 
ontdekt, terwijl ook het huis van den stadhouder en vernuftig aangebrachte 
waterwerken en rioleeringen werden bloot gelegd. Een winkelstraat met marmerblokken 
geplaveid, benevens resten der eenmaal dichtbevolkte armenwijken kunnen thans de 
kennis omtrent het volk der oudheid vermeerderen, vooral ook doordat in de graven vau
hooggeplaatste personen, tot welker gewelven nog op steenen assen draaiende, massieve
deuren den toegang geven, een zeer groot aantal wapens, gouden en steenen sieraden 
zijn gevonden.

13 januari 1916  Petroleum in Mesopotamië
Prof. F. Frech, die een poos geleden reeds wees op het groote voordeel, dat het bezit
van België, wegens zijn rijkdom aan steenkool, voor Duitschland zou hebben, bespreekt
nu in het "Geogr. Zeitschr." de groote beteekenis van Mesopotamië en de Turksch-
Perzische grens door de petroleum, die zich daar in den bodem bevindt. De bronnen 
daarvan in de buurt van den beneden-Tigris waren reeds in de oudheid bekend. De 
aanbidding van het vuur in den eeredienst van Zarathustra staat daarmee in 
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onmiddellijk verband. Bij die bronnen ontstonden zoowel vroeger als later 
nederzettingen: de rijken dar Arsakiden en Sassaniden. 
Twee streken vooral zijn van groot belang, ten eerste het zuidelijke gebied van 
Achwas in de Perzische provincie Chassistan, en ten tweede de in het midden der 
Turksch-Perzische grens gelegen streak van Kiss-i-Schirin aan den weg van Bagdad naar
Teheran, aan den ouden weg van Babylon naar het hooggelegen Medië met de hoofdstad 
Ecbatana. Hier komt de petroleum voor in een strook miocene mergel en kalk ter lengte
van 160 kilometer; ze wordt gewonnen in trogvormige bronnen ter diepte van 5 tot 8 
meter. Bij Kerkoek op Turksch gebied komen de bronnen zelfs aan de oppervlakte. Al 
deze olievelden zijn geologisch een deel van het Zuid-Perzisch plooiingsgebied. Zij 
komen uit geringe diepte en behooren tot de rijkste de wereld. Het gansche gebied 
bezit een lengte van meer dan 400 kilometer. Het transport geschiedt door een 
busleiding of met het Bagdadspoor. Deze baan zal in de toekomst het olieveld van 
Gajava [Gajava?] in de lengte doorsnijden.
De petroleumstreek van Achwas ligt aan de Katoearivier [Katoenrivier?] is Chaesistan,
dat aan beneden-Mesopotamië grenst. De voorketen van het Djebel Hamoen bestaat uit 
zandsteen; de Karoen heeft er zich een weg door gebaand, slechts een aantal 
zandsteenklippen in zijn bedding achterlatende.  In die steen bevinden zich de 
petroleumlagen. De bron liggen in de nabijheid der Perzische golf. De spoorweg 
Mohammera—Achwas—Disfoel, die in 1914 beqonnen werd, loopt erlangs. Aan dien spoorweg
heeft men een aantal boortorens gebouwd. Tot voor kort werden de bronnen 
geëxploiteerd door Engelsche maatschappijen, tot in Mei het gebied door de Turken 
bezet werd. Wie er op dit oogenblik meester is, is mij niet basend. Men begrijpt 
licht, van hoe groot belang dit oliegebied is ter verzorging van een vloot in de 
Perzische golf.

11 februari 1916  Niets nieuws onder de zon.
Uit opgravingen van vondsten uit de Hallstatt-periode (ongeveer 700—400 vóór 
Christus) blijkt dat de dames dier dagen (waarschijnlijk Keltische stammen) lange 
bronzen en ijzeren naalden droegen met... puntbeschermers.
Tegenwoordig zijn politievoorschriften noodig, voordat de dames overgaan tot het 
dragen van puntbeschermers.
Onder de wetsartikelen van den grooten wetgever Hammoerabi, koning van Babylon 
(omstreeks 2050 vóór Christus) is er één, dat voorschrijft hoeveel loon 's winters en
's zomers aan verschillende, afzonderlijk genoemde, soorten van werklieden moest 
uitgekeerd worden. Een dergelijke staatsinmenging behoeft dus niet "modern" genoemd 
te worden.
Een ander artikel uit dit hoogst merkwaardig wetboek schrijft voor, dat, zoo een 
architect door zijn slecht bouwen oorzaak is, dat het gebouwde huis instort en den 
eigenaar doodt alsdan die schuldige architect eveneens moet gedood worden. Als de 
zoon van den eigenaar bij het instorten van het huis gedood wordt, dan moet ook de 
zoon van den architect den dood sterven.
Dezelfde bepalingen gelden ook voor scheepsbouwmeesters.
Stel u voor, dat in onzen tijd dezelfde wetsbepalingen golden voor de ondernemers van
den "revolutiebouw", of voor de reeders der z.g. "drijvende doodkisten"!

5 april 1916  De Katholiek. - Maart 1916.
[...] Een korte, maar interessante bijdrage levert de eerw. heer van der Dries over  
de vraag: 
Darius de Mediër=Cambyses? 
Het mag bekend verondersteld worden, dat er eenige moeilijkheden bestaan tegen de 
historiciteit van sommige hoofdstukken van het Bijbelboek Daniël. Daar immers wordt 
als laatste koning van Babylon, vóór de inneming dier stad door Cyrus, genoemd 
Baltassar, terwijl de profane geschiedenis zeer beslist Nabonides als laatsten koning
aanwijst. Doch deze tegenspraak levert thans geen moeilijkheden meer op, daar men 
reeds meerdere jaren geleden den naam Baltasser in opschriften heeft gevonden als 
zoon van Nabonides. Men veronderstelt algemeen, dat Baltassar een soort onderkoning 
was met den titel van "Koning van Babylon". Daaruit wordt dan tevens verklaard, dat 
de profeet Daniël verheven wordt tot "derde" des rijks; de tweede plaats stond immers
niet aan Baltassar te vergeven, daar hij die zelf innam. 
Na de verovering van Babylon volgde natuurlijk Cyrus den Babylonischen koning in het 
opperbestuur op. Het boek Daniël spreekt evenwel ook van een koning Darius de Meder. 
De profane geschiedenis weet met dezen Darius geen weg, en velerlei hypothesen zijn 
opgezet om aan de moeilijkheid te ontkomen. In het Journal of theological studies Oct
'15 geeft Rev. Boutflower en zeer plausibelen uitleg. Darius de Meder is dezelfde als
Cyrus' zoon Cambyses, geboren uit de Medische prinses Amytis. Deze identificatie is 
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niet geheel nieuw, doch de schrijver geeft nieuwe argumenten. Een groot bezwaar is, 
dar Darius gezegd wordt 62 jaar oud te zijn. Boutflower wijst er op, dat in de oude 
schrijfwijze 62 en 12 zeer gemakkelijk verward konden worden. De gebeurtenissen met 
Daniël onder Darius zijn veel gereeder uit te leggen onder een zeer jongen vorst dan 
onder een bejaard koning. Cyrus zou dus zijn zoon Cambyses hebben gesteld in de 
waardigheid van den onderkoning Baltassar. Ook zou deze identificatie een helder 
licht werpen op het vreemde feit dat Cambyses bij de verovering van Egypte de 
afgodtempels verwoestte, doch den tempel van Jahwe op Elephantine spaarde — gelijk 
wij uit de opgegraven Elephantine-papyri weten. Als Camyses in zijn jeugd den God 
Jahwe van Daniël heeft leeren kennen, kan hij in later jaren diens tempel op de 
Egyptische slonzen uit overtuiging sparen. 

5 mei 1916  Mesopotamië.
De nederlaag der Engelschen te Koet-el-Amara heeft de aandacht ineens verplaatst naar
een uithoek van het wereld-oorlogstooneel. Het grijze Mesopotamië, het oude 
cultuurland aan de boorden van Euphraat en Tigris, waar eens de wieg der beschaving 
stond, trekt als oorlogsfront voor een korte wijle belangstelling. Het stof, dat daar
door de granaten en bommen wordt omgewoeld, omvat de geraamten en overblijfselen van 
onze voorvaderen van voor vele eeuwen. Daar verrees — schrijft H. in "Het Centr." — 
in de eerste jaren der menschelijke samenleving aan den oever van den Euphraat de 
eerste stad, die tientallen van eeuwen ook de grootste en rijkste zou zijn; het 
machtige Babylon met zijn geweldigen, 200 meter hoogen toren en zijn prachtigen aan 
Bel (d. 1. de aarde) gewijden tempel. 
Herodotus beschrijft ons Babylon als eene vierkante stad, aan beide oevers van den 
Euphraat gelegen, omgeven door een 200 meter hoogen, 60 meter dikken en aan elk 
zijner vier zijden 22 kilometer langen vestingmuur, voorzien van 250 torens en 100 
koperen poorten. 
Vele eeuwen lang was zij de hoofdstad der wereld; vele malen streed zij met Nlnivé om
de opperheerschappij, met afwisselend geluk. 
Daar zaten gedurende lange jaren de Israëlieten, na de verovering en verwoesting van 
hun land in ballingschap aan de oevers van den Euphraat. 
Te Babylon was het, dat te midden van Nabuchodonosor's feestmaal een geheimzinnige 
hand aan den wand de onheilspellende woorden schreef "Mane Thekel Phares", toen de 
overmoedige koning Gods tempel vaten voor zijn braspartij had ontheiligd. Korten tijd
daarna werd de stad door Cyrus ingenomen, maar niet verwoest, doch tot derde 
hoofdstad van het Medisch-Perzische rijk verheven. 
Eerst geleidelijk en successievelijk is de stad verdwenen. Na een opstand werden door
de Perzen de muren geslecht; voor en na werden de schatten geroofd. Alexander van 
Macedonië, die de stad in haar vroegeren luister had willen herstellen, vond er een 
ontijdigen dood na een braspartij in het paleis van Nabuchodonosor. 
Dan verdwijnt het groote Babylon ongemerkt en roemloos uit de historie. Seleucia 
verrijst en verdwijnt op zijne beurt. Onder de overheersching der Arabieren 
verdwijnen zelfs de ruïnes, die ten deele zijn geroofd en gebruikt voor den bouw van 
latere woonplaatsen. Van de grootste en machtigste stad der wereld is zoo totaal 
niets overgebleven, dat vóór enkele tientallen van jaren de geleerden twistten over 
de plaats, waar zij eenmaal had gestaan! 
En toch had Babylon een zeer hoogen trap van cultuur bereikt, gelijk de latere 
opgravingen en de ontcijfering der hiëroglyphen en vooral die der bibliotheken heeft 
aangetoond. 
Maar kunst en cultuur zijn met de bevolking verdwenen en thans vindt nauwelijks de 
roofzuchtige Sobeid-Arabier een schuilplaats tusschen de puinhoopen van wat eens de 
schoonste paleizen waren. 
Niet anders is het Ninive gegaan, dat ruim 400 kilometer noordelijker aan den Tigris 
lag, ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige Mosoel. Van die hoogstaande 
Chaldeuwsche bevolking is niets overgebleven. Thans zwerven er slechts wat halfwilde 
Arabieren-stammen rond. En de Euphraat rolt zijn wateren onveranderd voort langs de 
nu zoo vervallen en dorre streken, die eens een lustwarand waren. Hij heeft de 
volkeren langs zijne oevers zien komen en gaan. Hij zag den strijd van Assur en 
Babylon; hij zag bij Cunaxa de anderhalf millioen strijders van de broeders Cyrus en 
Artaxerxes; hij zag de worsteling van Alexander en die der Seleucieden, gelijk hij 
thans den strijd van Engelschen en Germano-Turken aanschouwt ... Altijd weer de 
strijd om de macht!

26 oktober 1916  De Astrologie en haar beteekenis voor de Sterrenkunde.
L e i d e n, 25 October. 
Hedennamiddag hield dr. Ant. Pannekoek bij de opening zijner lessen als privaatdocent
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in de sterrenkunde aan de Rijks universiteit alhier in het Klein Auditorium der 
Academie een rede over bovenstaand onderwerp.
In de geschiedenis der natuurwetenschap — aldus ving spr. aan — neemt die der 
sterrenkunde een belangrijke en eigenaardige plaats in, vooral door haar hoogen 
ouderdom. Terwijl physica en chemie eerst uit de laatste eeuwen dagteekenen, was de 
sterrenkunde in de oudheid al een hoog ontwikkelde wetenschap. De geschiedenis der 
wetenschap in de laatste eeuwen valt binnen de muren der laboratoria en vrijwel 
buiten den invloed van politiek en maatschappij; daar heerschen moderne methoden, 
door moderne menschen toegepast. De sterrenkunde valt in tijden, toen de maatschappij
nog geheel anders was dan nu, en geloof en wetenschap nog samengingen; zij is steeds 
samengeweven met het diepste voelen der menschen met hun filosofische en religieuse 
wereldopvatting. De strijd over de astronomische waarheid in de 16de eeuw was een 
strijd van twee wereldbeschouwingen. En in nog lateren tijd is de aantrekkingswet van
Newton een der bepalende factoren van de philosophie van Kant geweest.
De oorsprong der sterrenkunde ligt in het begin der beschaving. De behoefte aan 
orienteering voor de scheepvaart en de behoefte aan tijdrekening brachten de eerste 
waarnemingen van de zon, de maan en enkele sterren. Vooral de regeling van den 
kalender, die op den loop van de maan berustte, eischte veel zorg en gaf een sterkon 
stoot aan de sterrenkunde. Daarbij kwam toen als verdere prikkel tot waarneming de 
astrologie. Bij alle primitieve volken vindt men geloof in tooveren, waarzeggen en 
voorteekenen. Maar in Babylon ontstaat al in de oudste tijden een vaste verbinding 
tusschen de waarzeggerij en den sterrenhemel. In Babylon was reeds vroeg een 
eenheidsstaat ontstaan met een georganiseerde priesterkaste als sterke geestelijke 
macht. Begunstigd door een prachtig klimaat, namen deze priesters den sterrenhemel 
geregeld waar, die voor hen het tafreel werd, waar de goden werkten en hun wil 
kenbaar maakten. Hier ontstond de astraalmythologie, waarvan in de meeste 
mythologieën sporen terug te vinden zijn. 
De belangrijkste hemellichten voor dit doel waren de lichamen, die de meeste 
afwisseling in hun verschijnselen vertoonen: de maan en de planeten. Uit de 
biblioheek van den Assyrischen koning Assurbanipal zijn een groot aantal 
kleitafeltjes bewaard met berichten van de hofastrologen over hemelverschijnselen en 
met voorspellingen, wat deze beteekenen. Zoo werd een groot aantal waarnemingen van 
de planeten verzameld, waaruit naderhand de banen en perioden nauwkeurig konden 
afgeleid worden. Dit hoogtepunt bereikte naar de onderzoekingen van Kugler, de 
Babylonische astronomie in de laatste drie eeuwen v. C. Het omvatte echter geen 
meetkundige theorie, maar alleen vooruitberekeningen; eerst in de handen der Grieken 
diende dit materieel tot verdere ontwikkeling van het kosmologisch systeem. 
In Griekenland was de sterrenkunde vóór Alexander vrij van astrologie gebleven; zij 
vertoont in de scherpzinnige meetkundige constructies van het heelal een zekere kille
nuchterheid. Door Alexander's tochten vereenigden zich de Oostersche en de Grieksche 
wetenschap. Nu maakte ook de astrologie onder de Grieken en naderhand onder de 
Romeinen steeds meer opgang. Daarbij veranderde haar karakter; voorspellingen van het
toekomstig lot van personen door den horoscoop werden hoofddoel, en theoretische en 
practische argumenten voor haar waarheid moesten gegeven worden. Zij berustte 
inderdaad op waarnemingen, waaruit echter te ver reikende conclusies getrokken 
werden, en zij steunde op de algemeene leer van de eenheid van den mensch met het 
geheele heelal. Zij werd door de ouden evenzeer als wetenschap beschouwd als de 
astronomie; zij was eigenlijk de belangrijkste wetenschap, de leer van den samenhang 
van den mensch met den kosmos; en wat wij sterrenkunde noemen, diende slechts als 
technisch hulpmiddel der astrologie. De groote astronomen der oudheid waren ook 
astrologen en Ptolemaeus heeft een werk over astrologie geschreven, dat niet minder 
beroemd was dan zijn Almagest. Hetzelfde geldt voor de middeleeuwen. Het geloof in de
astrologie was het, dat de vorsten in de oudheid en in het Arabische Oosten er toe 
bracht, sterrewachten op te richten en astronomen in dienst te nemen; zonder de 
astrologie zou de theorie der planetenbanen, met de meetkunde en de goniometrie, die 
voor de berekening noodig waren, vergeten en begraven zijn. Er is dus in het geheel 
geen reden, zooals moderne schrijvers dikwijls doen, de astrologie als een 
betreurenswaardige afdwaling van den menschelijken geest te beklagen.
In de 16de eeuw komt de astrologie tot nog veel grooter aanzien, vooral ten gevolge 
van de maatschappelijke beroeringen, die een geestelijke ontreddering brachten, 
waaruit allerlei geloof en bijgeloof welig opschoot. Deze opleving van de astrologie 
is van groote beteekenis voor de ontwikkeling der sterrenkunde geweest. Want het werk
van Kepler en daardoor van Newton berustte geheel op den materieelen grondslag van de
waarnemingen van Tycho Brahe. En Tycho werd tot deze waarnemingen gebracht enkel door
zijn wensch, de grondslagen van de astrologie vaster en zekerder te leggen. Hij was 
een overtuigd aanhanger van de astrologie; dit blijkt ook uit een akademische rede 
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"over de wiskundige wetenschappen", die geheel over de astrologie handelt en waaruit 
spreker een gedeelte voorleest. 
Nadat de astrologie dezen onwaardeerbaren dienst aan de sterrenkunde bewezen had, 
ging zij als wetenschap te gronde; in de 17de eeuw ontbrak de mystieke behoefte, die 
haar in de vorige eeuw had doen bloeien, en bij het wereldstelsel van Copernicus 
paste zij niet meet.
Aan deze schets van de ontwikkeling der astrologie knoopt spreker nog een beschouwing
vast over de methode ter beoefening van de geschiedenis der wetenschap. Vroeger zocht
men vooral het eerste ontstaan en groeien van juiste inzichten in plaats van valsche 
op te sporen en te zien, welke machten der duisternis dit tegenwerkten. Wij zoeken de
oude voorstellingen uit hun tijd als deel van de geheele wereldbeschouwing té 
begrijpen. Deze methode is niet te verwarren met de teleologische geschiedenisleer 
van Dilthey en Windelband, omdat zij kausaal tracht te verklaren. Dat zij niet den 
maatstaf van waarheid of valschheid der theorie aanlegt, werd toegelicht met het 
voorbeeld van de wereldopvattingen van Huyghens en Newton en de relativiteitstheorie 
van Einstein. Zij tracht de ontwikkeling der wetenschap te begrijpen uit en als deel 
van de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid. 
Met de gebruikelijk» toespraken werd de rede besloten.

2 juni 1917  In Bagdad.
In de "Times" blijft Edmund Chandler belangwekkende beschrijvingen van Bagdad en 
zijne omstreken geven:
In de met bogen en gewelven overspannen straatjes van Bagdad, vol troepenafdeelingen 
en kanonnen, kan men vreemde voorvallen zien.
Het wiel van het affuit van een 60-ponder kanon breekt het dak van een kelderwoning, 
waar zich nu het hoofd van een verschrikten Jood vertoont. Een muilezel, die voor een
kanon gespannen is, steekt zijn neus in een schotel met lekkernijen, die een Arabisch
meisje zorgeloos draagt; een Sikh van een signaalafdeeling spreekt vloeiend Fransch 
van Festubert en maakt de daarbij passende gebaren in een gesprek met een Franschen 
Carmelietenpriester van Lyon, die pas uit de interneering in Mosul bevrijd is.
Ik ontmoette een Franschen soldaat, die in Turksche gevangenschap had verkeerd. Hij 
was een Algerijn, was "gegast" geworden en in 1915 bij Verdun gevangen genomen en 
naar Berlijn gebracht. Hij vertelde mij, dat een Duitsche officier alle Algerijnen 
bijeen geroepen had en hun gevraagd of zij naar Konstantinopel wilden gaan om hunnen 
Khalif te zien. Zij antwoordden, dat zij er naar snakten om den Khalif te zien, en 
gingen blijde op weg, maar er werd geen woord gesproken van opnieuw te moeten 
vechten. Zij werden ook naar Stamboul gebracht, doch hebben den Sultan niet gezien; 
zij werden per trein naar Aleppo gebracht en gingen van daar te voet naar Bagdad.
In de café's zitten de Arabieren gehurkt neer op hunne lage zetels, ernstig pralend 
of in overpeinzing verdiept, of bezig met een spelletje domino of met dobbelsteenen. 
Er is daar zeer weinig koffie en ook weinig tabak te vinden.
lederen dag komen er officieren uit de omliggende kampen in de stad. Sommigen van hen
steken de Tigris over in de ouderwetsche op ketels gelijkende gufas van Babylon, een 
soort vaartuigen, die Herodatus, Julianus en ongetwijfeld ook Nebukadnezar reeds 
gekend hebben.
Het eenige Hotel — het Hotel Tigris, dat thans de naam Hotel Maude heeft gekregen — 
is tegen lunchtijd stikvol. Te oordeelen naar het aantal paarden in de straat, zou 
men denken, dat een regiment cavalerie er zijn intrek heeft genomen. De maaltijden 
zijn er hoogst eenvoudig. Er zijn niet genoeg eieren en kippen voor alle bezoekers, 
maar de waard weet wonderen te doen met op verschillende wijzen bereid 
schapenvleesch.
Bij de thee wordt de Khobez, of in het Arabisch chapatti, een platte koek van grof 
meel met room van buffelmelk gebruikt, die een welkome verandering in het menu 
uitmaakt.
In de tuinen van Bagdad ziet men rozen, muurbloemen en papavers, en het doet iemand 
goed weer eens die bloemen te zien.
Er loopt geen pad langs de rivier. De voornaamste huizen en de consulaten zijn op 
breede fundeeringen aan den waterkant gebouwd. De, meeste zijn met tuintjes omgeven, 
vanwaar een trapje naar de rivier leidt. Hier en daar vindt men steigertjes, waar de 
vrouwen uit de stad in smal toeloopende koperen kannen water uit de rivier scheppen 
en de waterdragers hunne uit huiden gemaakte waterzakken vullen, welke zij op den rug
hunner witte ezeltjes laden. 
De rivier is 300 meter breed. Als een storm tegen den stroom inblaast, is het water 
er woest genoeg. Maar de Arabische jongens kunnen goed varen en brengen de passagiers
kalm en zeker in hunne oude, vervallen bootjes naar de overzijde. 
Aan de noordzijde van de stad bedekken de civiele en burgerlijke serais meer dan een 
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kwart mijl gronds langs de rivier. Er is daar ruimte genoeg voor de troepen, die het 
garnizoen der stad uitmaken. 
Er valt heel wat te leeren van den rommel, die eene regeering, welke niet veel tijd 
heeft om weg te komen, in eene hoofdstad achterlaat. Twaalf uren nadat de Turken de 
stad verlaten hadden, waren onze troepen reeds bezig met het doorzoeken hunner 
kantoren. Ieder, die wel eens plotseling heeft moeten verhuizen, weet met hoeveel 
moeilijkheden dat gepaard gaat. In Bagdad werd de toestand nog moeilijker, omdat de 
spoorweg slechts enkel spoor heeft en er een tekort aan schepen was. Bijna in iedere 
kamer vond men dingen, die de Turken slechts noode hebben achtergelaten. 
In één kantoor vonden wij een aantal landkaarten; in een ander de boeken van den 
heruchten Wonckhaus. In een gebouwtje, dat om een sinaasappetuin gebouwd is, vonden 
wij de rij vertrekken, waarin Sir William Willcocks gewoon was te werken. Daar 
zwierven de teekeningen en kaarten over den grond, behoorende bij een plan, om Irak 
zoo vruchtbaar te maken als Egypte. In de citadel werd de stapel gekonfiskeerde 
wapenen steeds hooger, naarmate de huiszoekingen vorderden. 
Het grootste deel van het expeditieleger is nog steeds bezig de Turken in oostelijke,
westelijke en noordelijke richting na te zetten, en de generale staf heeft niet 
alleen op de oorlogvoering te letten, maar ook het geheele burger en militaire bewind
in de stad te voeren".

4 augustus 1917  Babylon en Ninive.
De wereldoorlog, die nu al meer dan drie jaar woedt, wordt gedeeltelijk gevoerd in 
Mesopotamië, het land tusschen Euphraat en Tigris, hot land, dat de bakermat van het 
menschdom en de beschaving was. 
Honderden en honderden jaren voor Christus' geboorte, in een tijd dus, dat van Europa
zoo goed als niets bekend was, lagen hier prachtige steden: Babylon, de hoofdstad van
Babylonië, aan de Euphraat en Ninive, de hoofdstad van Assyrië, aan de Tigris; 
woonden hier volken, die uitmuntten in natuur, reken-, meet- en sterrenkunde, 
bloeiden hier landbouw, handel en nijverheid. 
Babylonië zou reeds 4500 jaren vóór Christus bestaan hebben. Verschillende 
volksstammen hadden er achtereenvolgens de overhand, vele koningen streden er met 
elkander om de heerschappij. In die dagen reeds voerden vorsten en volkeren strijd om
de oppermacht, waren heersch- en veroveringszucht oorzaken van bloedige oorloogen. 
Een dier koningen was Chodorlohomo, een tijdgenoot van Abraham en Melchisedech. 
Babylon, de hoofdstad van het rijk, was gedurende vele eeuwen een middelpunt van 
beschaving en macht. Twee millioen inwoners zou de stad geteld hebben, die een omtrek
van twaalf geographische mijlen had; ze lag aan beide zijden van den Euphraat, wier 
oevers door eene prachtige brug verbonden waren en was omringd door een muur van 150 
voet hoogte en 80 voet dikte, die door 250 torens versterkt was. 
Honderd koperen poorten gaven toegang tot de stad, die met prachtige paleizen 
versierd was. Het schoonste daarvan was de koningsburcht, waarvan de buitenste 
ringmuur eene lengte van anderhalve geografische mijl had. Grootsch ook was de tempel
van Baal. Herodotus, die Babylon beschreven heeft, verhaalt, dat het grondvlak 625 
voet in het vierkant was, dat de tempel uit acht op elkander geplaatste torens 
bestond en dat aan den buitenkant eene galerij naar den top voerde, die zich tot eene
hoogte van 625 voet verhief. Het inwendige dier paleizen en tempels beantwoordde aan 
het uiterlijke: kunstig snijwerk in hout en ivoor, gouden on zilveren versierselen, 
schilderstukken en beeldhouwwerken waren overal kwistig aangebracht. Kortom, in 
diezelfde streek, die thans grootendeels eene woestenij is, door zwervende 
volksstammen bewoond, vond men toch eene beschaving en weelde, waarvan de 
beschrijving ons verbaasd doet staan. 
Het ging Babylonië echter, zooals het later vele andere rijken ging: de weelde 
ontzenuwde het volk; zoodat het tenslotte niet meer weerstand kon bieden aan zijne 
oorlogzuchtige naburen. Omstreeks 1100 vóór Christus werd Babylon veroverd door de 
Assyriërs; in plaats van het Babylonische kwam het Assyrische rijk, dat onder 
veroveringszuchtige vorsten een ontzaglijke uitbreiding verkreeg. 
Van de Assyrische koningen worden er verschillende in de Bijbelsche geschiedenis 
vermeld: zoo Salmanassar II, die het rijk van Israël onderwierp en Salmanassar IV, 
die den laatsten koning van Israël gevangen nam; Sargon, die de stad Samaria na oen 
driejarig beleg veroverde en de tien stammen naar Assyrië voerde; Sennaoherib, die 
het beleg voor Jeruzalem sloeg, waar een engel des Heeren in één nacht zijn leger 
vernietigde. Eene groote koningin was Semiramis, die zich zoowel door hare stoute 
tochten naar Medië, Syrië, Palestina en Chaldea als door het aanleggen van wegen en 
dijken en het stichten van steden en prachtige gebouwen beroemd heeft gemaakt; 
ongetwijfeld was zij eene van de merkwaardigste vrouwen der oudheid, ofschoon veel 
van hetgeen omtrent haar verhaald wordt, tot het gebied der sage behoort.
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Doch ook het Assyrische rijk raakte in verval en ging eindelijk geheel ten onder. 
In Babylonië regeerde als stadhouder van den Assyrischen koning Nabopolassar een 
bekwaam en heerschzuchtig man, die het grootsche plan had gevormd, zich onafhankelijk
te maken en de Assyrische heerschappij te vernietigen. Daartoe verbond hij zich in 
600 vóór Christus met Cyaxares, koning van Medië, die evenals hij rusteloos streefde 
naar uitbreiding van grondgebied. Met een leger van vierhonderd duizend man begonnen 
zij den oorlog; in een vreeselijken slag word de Assyrische krijgsmacht vernietigd en
nu sloegen de bondgenooten het beleg voor de hoofdstad. Ninive, op dezelfde wijze 
gebouwd als Babylon, overtrof deze stad nochtans in grootte en pracht. De muur, die 
de stad omringde, was zóó breed, dat drie wagens naast elkaar erop konden rijden; 
vijftien honderd torens van 200 voet hoogte verhieven zich op dien muur en maakten de
stad tot eene onneembare vesting. Twee jaren lang waren dan ook alle pogingen om haar
te veroveren vergeefsch, doch in het derde jaar zwol de Tigris door aanhoudende 
regens tot zulk een hoogte, dat een deel der stad overstroomd werd en de muur over 
eene groote lengte instortte. Nu was de godsspraak vervuld, die verkondigde, dat 
Ninive niet stormenderhand zou kunnen ingenomen worden, zoolang de rivier haar niet 
vijandig werd. Thans verloor Sarak, de laatste der Assyrische koningen, die zich tot 
dusverre heldhaftig verdedigd had, den moed; hij wilde echter den val der stad niet 
overleven. In zijn paleis, dat onmetelijke rijkdommen bevatte, richtte hij een 
reusachtigen houtstapel op en toen nu de vijand andermaal de stad, die nu niet langer
te houden was, bestormde, liet hij dezen in brand steken en kwam met al zijne 
schatten in de vlammen om. De geheele stad werd verwoest en duizenden harer inwoners 
vonden onder de puinhoopen hun graf. Het rijk werd onder de overwinnaars verdeeld: 
het land aan den linkeroever van den Tigris kwam aan Cyazares, dat aan don 
rechteroever kroeg Nabopolassar. 
Zoo viel in het jaar 606 vóór Christus het Assyrische rijk; het Nieuw-Babylonische 
rijk kwam ervoor in de plaats. Nabopolassar word opgevolgd door zijn zoon, 
Nabucadnesar of Nabucnodonosor, die den bijnaam de Groote gekregen heeft. Hij was een
stoutmoedig veroveraar, die Egypte, het rijk van Juda en Tyrus, onderwierp. Uit de 
Bijbelsche geschiedenis weten we, dat hij (in 587 vóór Christus) de stad Jerusalem 
verwoestte en de Joden, waaronder de profeet Daniel, naar Babylon voerde, waar ze 
zeventig jaren in gevangenschap doorbrachten. 
Nebucadnezar was niet alleen een groot veroveraar, maar ook een wijs vorst en 
talentvol bestuurder. Landbouw, handel on nijverheid kwamen onder zijne regeering tot
een nooit gekenden bloei. Reusachtige werken werden door hem tot stand gebracht. Om 
het water der rivieren naar alle deelen van het land te leiden én gedurende den zomer
de velden te besproeien, en tevens om de overstroomingen te voorkomen en moerassige 
streken droog te leggen, werden door het geheele rijk kanalen gegraven en dijken 
opgeworpen, die tegelijkertijd den handel uitstekende wegen leverden. Een dier werken
was het Koningskanaal, dat Euphraat en Tigris verbond en door de grootste schepen 
bevaren kon worden: nog beroemder was het kunstmatige meer bij Sepharvaïm, dat tien 
mijlen in den omtrek was, door sluizen gepend en gesloten kon worden en den afloop 
van het water regelde. Babylonië werd door al deze werken het vruchtbaarste land van 
Azië en tegelijkertijd een rijke handelsstaat, die zijne producten naar alle deelen 
der toenmaals bekende wereld zond. Prachtige tempels en paleizen worden door 
Nebucadnezar gebouwd; om het land tegen een vijandelijken inval te beschermen, maakte
hij Babylon tot eene onneembare vesting en bouwde hij tusschen Euphraat en Tigrus den
zoogenaamden Medischen muur, die vijftien mijlen lang, honderd voet hoog en twintig 
voet breed was.
Een van Nebucadnezars beroemdste werken waren de zoogenaamde hangende tuinen, die ook
wel aan Semiramis worden toegeschreven, en die tot de zeven wonderen der wereld 
behooren. Het waren groote tuinen, op terrassen aangelegd en zóó hoog gelegen, dat ze
boven de hoogste torens uitstaken. De terrassen rustten op boven elkaar gebouwde 
gewelven; ze waren met looden platen bekleed, om het metselwerk tegen vocht te 
beschermen op deze platen lag vruchtbare aarde,  zóó hoog, dat zware boomen er konden
wortel schieten. Reusachtige pompen voerden het water van den Euphraat naar boven om 
de tuinen, waar de zeldzaamste gewassen groeiden, te besproeien.
Van hieruit kon Nebucadnezar geheel Babylon overzien, dat onder zijne regeering met 
een nooit gekenden luister schitterde en met de woorden spreken, hem door een Joodsch
geschiedschrijver in den mond gelegd: "Dit is het groote Babel, dat ik mij tot een 
koninklijken zetel heb gebouwd en tot een teeken mijner heerlijkheid."
Nebucadnezar stierf in 562 voor Christus na een 42-jarige regeering. Met zijn dood 
was het met de macht van het Nieuw-Babylonische rijk gedaan. Zijne opvolgers waren 
onbeduidende vorsten; de laatste hunner, Naboned, werd door Cyrus, koning der Perzen 
verslagen. De Bijbelsche geschiedenis verhaalt ons, hoe, terwijl Naboned's zoon 
Belsasar op een feestmaal de heilige vaten van Jeruzalems tempel ontwijdde, de Meden 
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en Perzen door de drooggelegde bedding van den Euphraat het onneembare gewaande 
Babylon binnendrongen en Daniëls voorzegging in vervulling deden gaan. (538 v. Chr.).
Aanvankelijk bleef de stad gespaard, doch toen zij twintig jaar later tegen Darius 
opstond, werd zij verwoest. Dit was het einde der eens zoo machtige en heerlijke 
stad, ongetwijfeld de beroemdste der grijze oudheid.
J. T.

30 mei 1918  De toren van Babel.
De opgravingen bij den toren van Babel welke door de 'Deutsche Orient Gesellschaft' 
onder leiding van prof. Koldewey, sedert 18 jaren onafgebroken zijn voortgezet, 
moesten door de ineming van Bagdad door de Engelschen gestaakt worden. In de 
mededeelingen der vereeniging vertelt prof. Koldewey eenige bijzonderheden over den 
wereldvermaarden toren, welke ontleend zijn aan een verband, op een Babylonische 
steenen tafel uit het jaar 229 voor Christus. Daaruit blijkt, dat de toren eigenlijk 
een soort tempel was, bestaande uit een ruimte, omgeven door ze sheiligdommen. Uit de
(beschrijving op de Babylonische tafel is vorder af te leiden, dat de toren roods 
tijdens het leven van den schrijver der tafel een volkome ruïne moet zijn geweest. 
Zooals bekend had Alexander de Groote 100 jaar te voren het plan opgevat den toren in
zijn oospronke1ijken toestand te herstellen, welk plan tengevolge van den 
vroegtijdigen dood van den veroveraar niet werd uitgevoerd. De massa steenen, welke 
hij daarvoor noodig achtte, komt geheel overeen met de afmetingen van den toren, die 
de uitgravingen hebben doen kennen. Verschillende afbeeldingen, die eveneens in de 
mededeelingen zijn opgenomen, geven een beeld van het ontzaglijk groote bouwwerk.

25 augustus 1920  Hadden de oude Babyloniêrs telescopen?
In 1610 zag Galileï met den eersten telescoop naar Venus en bemerkte haar sikkelvorm;
geen zijner voorgangers, Egyptenaren, Arabieren of Grieken, had dit feit ooit 
waargenomen. En toch is er nu twijfel ontstaan of Galileï wel de eerste ontdekker van
de fasen van Venus is geweest.
Er is een tichelsteen gevonden met spijkerschrift beschreven door een Babylonisch 
astronoom: "Wanneer het komt te gebeuren, dat Venus met haar rechter hoorn een ster 
bedekt en als Venus groot is en de ster klein, dan zal de Koning van Elam sterk en 
machtig zijn, hij zal over de vier windstreken heerschen en de andere koningen zullen
hem schatting betalen". Dezelfde zin word herhaald, maar rechter is veranderd in 
linker en de naam Elam in dien van Akkad. Deze laatste beteekent Babylonië, de de 
aartsvijand van Elam; beide landen toch waren in de oudheid (2000j v.C. ongeveer) de 
groote rijken van Klein-Azië, steeds in strijd over de "wereldheerschappij". Het 
bedekken van een ster door een hoorn van Venus wordt door den ouden astronoon (of 
astroloog) voor een feit van zoo hooge beteekenis gehouden, dat daarmede ernstige 
aardsche gebeurtenissen gepaard moeten gaan.
Er is geen twijfel, dat het Babylonisch woord, waarom het hier gaat, hoorn beteekent 
en moet uit den aangehaalden tekst wel blijken, dat de Babylonische astronomen met de
fasen van Venus bekend waren. Nu is het waar, dat de atmosfeer in hun land helderder 
is dan in Europa en daarbij is aan te nemen, dat vele Babyloniërs zeer scherpziend 
waren, maar daardoor kan hoogstens een vormverandering van de planeet, een verlenging
van het beeld, tot hun kennis zijn gekomen; van het waarnemen van da eigenlijke fasen
kan echter moeilijk sprake zijn. En zoo komt men tot de onderstelling, dat zij, zoo 
niet telescopen, dan toch de lens of den hollen spiegel hebben gekend.
Uit de geschiedenis weten we, dat in de oudheid holle spiegels in gebruik waren, b.v.
in Griekenland, waar ze gebruikt werden om het heilige offervuur, door de zon zelf, 
te doen ontsteken. Evenzoo weten we, dat Archimedes, bij 't beleg van Syracuse zich 
van brandspiegels bediende en dat de bijziende Nero een geslepen smaragd gebruikte om
de spelen in den circus te kunnen volgen. En hoewel deze feiten van lateren datum 
zijn, kan de onderstelling, dat de Babyloniërs, met lens of spiegel, of beide, 
beelden van de hemellichamen ontwierpen en op deze wijze ook de hoorns van Venus 
ontdekt hebben, zeer goed waarheid zijn.
Bedenken we ook, dat de wetenschap alleen door de priesters, de ingewijden, werd 
beoefend, die er angstvallig voor waakten, dat hunne methoden niet buiten de tempels 
kwamen, dan is 't niet te verwonderen, dat de wijze van waarnemen in lateren tijd 
verloren ging en dat alleen enkele hunner uitkomsten (zooals deze en slechts dooreen 
toevallige vondst) voor het nageslacht bewaard zijn gebleven.
Maar, als ze de fasen van Venus kenden, moeten ze ook de ringen van Saturnus hebben 
opgemerkt en hieromtrent bestaat geen zekerheid. De overleden onderzoeker M. W. 
Meijer vermeldt wel, dat de Babyloniërs een voorstelling van die planeet gaven met 
ringen er om heen, maar ook andere planeten hebben ze op deze wijze afgebeeld. Dit 
alles moet ons omtrent hun bezit van optische instrumenten wel ongeloovig stemmen en 
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tot de meening voeren, dat de vervorming van Venus, zooals zij die zagen, toe te 
schrijven is aan brekingsverschijnselen in de atmosfeer, zooals wij die ook soms 
kunnen waarnemen; daardoor kan de planeet uitgerekt verschijnen, zoodat een der 
uiteinden dicht bij een kleine ster gezien wordt. Wellicht zullen echter verdere 
vondsten van aanteekeningen ons ook op dit punt nader inlichten.

28 augustus 1920  Eclipsen en historische tijdsbepalingen.
Eclipsen, zoowel van de maan als van de zon, kunnen vooruit berekend worden, maar 
evenzoo kan men ze terug rekenen en dat laatste is dikwijls van belang om den tijd 
van historische feiten vast te leggen. Zoo vinden we o.a. vermeld de beroemde zon- 
eclips, die, door Thales van Milete (eender zeven wijzen van Griekenland) voorspeld, 
tijdens een veldslag in Klein-Azië op 28 Mei 584 v. C plaats had. En uit de 
maanverduistering, die zich vertoonde in den nacht, waarin Herodes stierf, blijkt, 
dat ons tegenwoordige jaar 1920 waarschijnlijk 1925 moet zijn. 't Getal varieert van 
1924 tot '28, maar dat komt niet ten laste van de eclipsberekening; het is een gevolg
van de moeilijkheid om historische gegevens te vertalen en sluitend te maken.

22 juni 1921  Bij opgravingen in Ascalon is de groote zuilengang blootgelegd, welke 
Herodes de Groote deed aanleggen. Beelden van Apollo, Venus en Victoria — de 
Romeinschs Nike — zijn in het bouwwerk gevonden. De opgravingen te Ascalon, in het 
district Gaza van Palestina, gaan uit van de Britsche School voor Oudheidkunde te 
Jeruzalem, onder professor Garstany, met steun van het Palestine Exploration Fund.

26 oktober 1921  Bij de uitgravingen in Tyrus, 
de hoofdstad van het oude Phoenicië, zijn overblijfselen ontdekt van oude gebouwen, 
waar in men waardevolle kunstvoorwerpen vond van goud en amber vervaardigd. Ook vond 
men mooie glazen met metaalglans uit de glasfabrieken van Tyrus en Sidon, lampen, 
vazen, kleine beeldjes en schotels. Een groot graf in de buurt van Tyrus heeft men 
ontdekt, welke, wanden versierd zijn met schitterende fresco's. Deze fresco's zijn 
minstens even mooi als die, welke men in het palatium gevonden heeft. Een inscriptie 
gewaagt van een zekeren Eutychos, een Griekschen beroepsathleet, die een kampioen-
bokser genoemd wordt.

20 en 21 april 1922  Oostersch Genootschap in Nederland.
In den namiddag is in het groot auditorium het congres van het Oostersch Genootschap 
voortgezet met een algemeene vergadering, waarin prof. dr. Frantz Buhl uit Kopenhagen
een voordracht met lichtbeelden heeft gehouden over de nieuwste opgravingen in 
Babylon.
Spreker begon zijn lezing met het geven van een uitvoerige beschouwing over de 
geographische bijzonderheden en de historie van Babylon van de eerste jaren van onze 
kennis aangaande deze stad af, waarbij hij tevens verschillende schrijvers aanhaalde,
die omtrent het Babylon der oudheid mededeelingen hebben gedaan, zooals Herodotus en 
anderen.
Spreker schetste vervolgens, hoe door plunderingen en verkoop van gevonden oudheden, 
zonder vermelding van plaats, onschatbare overblijfselen verloren zijn gegaan. Eerst 
toen men in 't begin der vorige eeuw er toe overgegaan was, de ligging van de stad 
nauwkeurig te bepalen, begonnen de opgravingen, eerst door de Engelschen en 
Franschen, sedert 1899 tot aan het uitbreken van den wereldoorlog door de Deutsche 
Orientgesellschaft, die door geen systematisch onderzoek van de opgegraven gebouwen 
buitengewoon veel gepraesteerd heeft; niettemin is met 200 à 250 arbeiders dagelijks 
eerst de helft van den arbeid ten uitvoer gebracht.
Spreker toont aan, dat het opgegraven Babel inderdaad het door Nebukanezar gestichte 
Babel is, al is ook de voorstelling dat Sanherib de stad heeft verwoest, iets 
overdreven. Op overblijfselen uit vroegere tijden durft men nauwelijks hopen. Ook kan
men er zeker van zijn, dat na de plundering door Xerxes en die van later, groote 
schatten niet zullen worden gevonden. Het aangetroffen materieel zijn natuurlijk 
voornamelijk de opgegraven overblijfselen van gebouwen, muren, stratenplaveisels 
enz.; daarbij komen echter nog als een voortreffelijk hulpmiddel de vele inscripties 
bij bouwwerken aangaande Nebukadnezar in verband met de stempels der tichelsteenen en
verder de tamelijk uitvoerige beschrijving der Grieksche schrijvers, in de eerste 
plaats Herodotus, die in 455, dus 10 jaar na Xerxes' en 107 jaar na Nebukadnezar's 
dood die stad bezocht en haar als ooggetuige beschreef. Spreker toont hierbij aan, 
dat, als de beschrijving van de grootte van de stad door Herodotus juist was, en niet
overdreven, Babel minstens zoo groot moet zijn geweest als Londen en Parijs te zamen.

Spreker achtte thans het oogenblik gekomen om een en ander van de opgegraven 
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overblijfselen te vermelden. Van de muren heeft men er twee gevonden, een buiten- en 
een binnenmuur. De buitenmuur vormt een vierhoek van 4½ K.M. zijlengte, waardoor 
reeds dadelijk de zooeven aangeduide overdrijving van Herodotus blijkt. Toch was 
Babel een stad van bijzondere grootte, vooral wanneer men bedenkt, dat het heele 
gebied door een sterken muur omgeven was.
De in elkaar gestorte heuvel Babil aan den noordhoek verbergt een nieuw paleis, dat 
Nebukadnezar naast een ander bouwen liet. Deze heuvel omsluit een aantal plaatsen, 
door ruimten omgeven, welke waarschijnlijk als magazijnen gebruikt werden. Volgens 
het opschrift van den koning was het paleis uit tegels en asfalt gebouwd, zoo hoog 
als een berg, met een dak van cederhout en voorvleugels van cederhout met brons 
overtrokken. Wat de bovenste deelen betreft, kan men uit de gevonden afbeeldingen als
zeker aannemen, dat de muren met driehoekvormige transen waren gekroond.
Het gewichtigste deel der ruinen is de zoogenaamde Kasrsan, de westzijde der stad, 
bij de Eufraat. Hier lag het oude slot, dat het middelpunt van het oorspronkelijke, 
veel bescheidener Babel vormde, waar ook de Assyrische koningen, volgens de gevonden 
tegels, gebouwd hebben. De opgegraven muren zijn alle afkomstig van den tijd van 
Nabopolassar en Nebukadnezar. Er stonden hier verschillende burchten, waarvan de 
grootste, "de Woning van den Jubel en de Vreugde" genaamd, volgens het opschrift, in 
15 dagen gebouwd is, wat ons doet zien, welke enorme hoeveelheid arbeidskrachten 
gebruikt is. De groote burcht bevatte een enorm groote feestzaal, 52 Meter lang en 17
Meter breed. Het front tegenover het hof was met prachtvolle decoraties van email 
versierd. Koldewey houdt het wegens de dikte der muren voor mogelijk, dat de zaal een
tongewelf gedragen heeft, maar Nebukadnezar spreekt van een dak van cederhout. De 
deuren ook hier van cederhout, in goud en zilver gevat. In den achtersten muur was 
een nis voor den troonzetel. Spreker beschrijft verder de bijzonderheden dezer zaal 
en zegt dan, dat wij aan den noordoosthoek van den burcht aan beide zijden van een 
open gang schuinloopende muren vinden, die ruimten vormen, welke boven van 
tongewelven en natuursteen voorzien zijn. Hier vermoedt Koldewey, dat de door 
Diodorus en anderen vermelde zwevende tuinen zijn. Hiervoor pleit, dat deze tuinen 
zich (volgens Berosos) naast het groote paleis bevonden oe dat daar natuursteenen 
voorkomen, die anders slechts nog in de Processiestraat zijn aan te wijzen. Ook vindt
men hier drie bronnenschachten van eigenaardige constructie. Slechts is het 
opmerkelijk dat de bedekking van het gewelf op het niveau van den vloer der omgevende
ruimten ligt, zoodat het van buiten niet te zien is geweest. Misschien echter hebben 
wij hier slechts met den onderbouw te doen. 
Nog grooter opzien wekten de opgegraven overblijfselen oostelijk van dezen burcht. 
Hier werd namelijk de van de Noordzijde komende Processiestraat opengelegd, welke bij
de groote feestprocessies ter eere van de Goden gebruikt word. Zij is met groote 
kalksteenen platen in lood geaderde Bresciaplaten geplaveid. De muren aan beide 
zijden waren met 120 leeuwenbeelden versierd in 2 meter lange reliefs, waarvan de 
vilde uitdrukking sterken indruk op de intredenden moet hebben gemaakt. Onmiddellijk 
ten oosten van noordelijken burcht trof men de goedbewaarde overblijfselen van den 
beroemden Istarpoort, daar, waar de Processiestrraat door den binnenmuur liep. Het 
was een door twee torens gevormde dubbele poort, welke van binnen aan de zijkanten 
met voor de voorbijgangers zichtbare reliefbeelden van dieren len draken bedekt was; 
aan den ingang stonden twee vervaarlijke bronzen stieren. 
Zuidoostelijk van den Istarpoort trof men de bouwvallen aan van een tempel voor 
Ninmach, een bijzondere benaming voor Istar. 
Volgde men de Processiestraat verder, naar het zuiden, dan kwam men aan den beroemden
tempeltoren Etemonanki, welke men met toren van Babel uit den bijbel geïdentificeerd 
heeft. De Zikuret (tempeltoren) bestond midden op een groot door muren en gebouwen 
omgeven plein. De toren vormt aan den voet een vierhoek met 91-92 meter breede 
zijden. Aan de zuidzijde bevinden zich de overblijfselen van een groote trap, die met
twee zijtrappen verbonden is (horizontale lengte 51 meter). De hoogte van den toren 
laten de overblijfselen echter niet toe te bepalen. Men heeft echter een tontabel 
gevonden, volgens welke de toren 7 steeds kleiner wordende verdiepingen had, die 
tezamen een hoogte van 92 meter uitmaakten, dus evenveel als de zijden aan den voet, 
- in elk geval een bescheiden hoogte in vergelijking met latere bouwwerken 
(Cheopspyramide 146½ M., Pieterskerk 146 M., Eifeltoren 300 M., Torenhuizen in New-
York zelfs 400 M.). De zijden hebben torenachtige uitbouwen voor het overige geen 
architectonische versieringen. De gebouwen maakten slechts indruk door hun grootte en
zouden met onzen smaak weinig overeenkomen. Buitendien waren zij zeer onpractisch 
wegens den weinig weerstandkracht hebbenden aardbodem. Verschillende Assyrische 
koningen hebben aan den toren gebouwd; ten tijde van Nabopolassar was de toren totaal
bouwvallig, zoodat hij een nieuw fundament leggen liet "aan de borst der onderwereld,
terwijl de toren naar den hemel streefde". Nebukadnezar, die hem voltooide, schrijft:
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ik legde mij er op toe, de spits van Etemenanki te bouwen, opdat hij met den hemel 
zou wedijveren. Toen Alexander de Groote Babel als hoofdstad uitkoos, was de toren 
weer ingestort, zoodat hij er toe moest overgaan, het plein van het puin te ontdoen, 
een werk, waarbij 60.000 daglooners uitbetaald werden; volgens Strabo 10,000 
arbeiders in twee maanden. De arbeid werd door zijn dood afgebroken. Of hij later 
weer opgebouwd is, weten wij niet. Daarentegen heeft men de groote puinhoopen 
gevonden, die door het opruimen zijn ontstaan, circa 1½ K.M. ten noordoosten van den 
toren (heuvel Homra) dien men eerst voor een ingestorten heuvel hield.
Deze toren is in elk geval de door Herodotus vermelde achttrappige toren, ofschoon 
hij merkwaardigerwijze niet de groote trappen, daarentegen echter wel een wenteltrap 
vermeldt. Bovenop was er volgens Diodorus een sterrenwacht, waar de Babylonische 
astronomen en astrologen hun waarnemingen deden. Wegens de dikke lucht in de stad 
moest men namelijk tot dit doel een hooggelegen punt bezigen. Een oplossing van het 
torenvraagstuk is echter eerst mogelijk, wanneer de toren van Birs Nimrod onderzocht 
is. Toch kan men aan den trappentoren van Nippoer herinneren
Iets meer Zuidelijk voert de processiestraat naar den zeer beroemden Mardoektempel 
Esagila, welken Nebukadnezar met schitterende pracht bekleedde. De bouwvallen waren 
met een 21 M. hooge puinmassa bedekt, waarvan de doorgraving 8 maanden kostte. De 
tempel was indertijd met zilver, goud, edelsteenen, brons en houtsnijwerk versierd. 
Het dak was van cederhout met een bekleeding van goud. Hier bevond zich het vertrek, 
waarin de goden op nieuwjaarsdag de lotgevallen van het jaar door het werpen van het 
lot bepaalden. Het Allerheiligste was na Nebukadnezar met goud bekleed. Men heeft 
hier een interessante ruimte gevonden, een Zellas, waarvan de asfaltachtige vloer in 
het midden een verhooging had, om een troonzetel met godenbeeld te dragen. Het gouden
beeld is natuurlijk evenals andere schatten van den tempel reeds lang geroofd. Toen 
echter het vertrek in brand geraakte, viel ook de houten troonzetel brandend naar 
beneden, waar een der zijden met de versierde beenen een duidelijken afdruk in het 
asphalt achtergelaten heeft.
Ten slotte wendt de Processiestraat zich naar het Westen, en daar, waar deze den 
toenmaligen loop van den Eufraat bereikte, heeft men de steenen pijlers van de door 
Herodotus en anderen bewonderde brug gevonden. Zij zijn, zooals de beschrijving 
luidt, naar de stroomrichting toegespitst. De brug was door Nebopalassar gebouwd en 
de eerste in haar soort.
De zoogenaamde Merkez verbergt de overblijfselen van de stad der burgers en hier 
vindt men ten slotte de overblijfselen der stad voor de restauratie, terwijl de 
onderste, door het grondwater niet aangeraakte deelen tot den tijd van Hammurabi 
teruggaat. Maar de straten, wier loop nooit veranderd werd en die in schuine richting
liepen, heeft men ook hier door vooruitstekende hoeken aan de huizenrijen een 
puntigen vorm gegeven, om de kamer vierkant te kunnen vormen.
Ten slotte vermeldt spreker, dat men reeds vóór de stelselmatige opgravingen in het 
dorp Gunguma in den winter van 1875-76 ten zuiden van de oude stad een aantal 
verzegelde aarden kruiken vond. Zij bevatten kleine tafeltjes met handels- en 
juridische teksten. Hier lag namelijk het groote handelshuis Egibi en Zonen, die in 
den nieuw-Babylonischen tijd groote zaken dreef in landerijen en landbouwproducten en
slaven en geldtransacties deed. Het reusachtige vermogen van het huis leerde men door
de verdeeling ervan aan de zoons van den bezitter kennen.
Spreker besloot zijn aan het slot warm toegejuichte lezing met een reeks prachtige 
lichtbeelden.
Vervolgens brachten de congressisten een bezoek aan de tentoonstelling betreffende 
het Lamaïsme in het Rijks Ethnographische Museum.

1 juni 1922  Oudheidkundige opgravingen.
Sir Herbert Samuel, de Britsche hooge commissaris in Palestina, die met verlof te 
Londen vertoeft, heeft in de jaarvergadering van de Palestine Exploration Fund een 
rede gehouden, waarin hij zeide aanstonds na zijn komst in Palestina stappen te 
hebben gedaan om te komen tot de oprichting van een departement voor oudheidkunde, 
dat zal streven naar het intact houden van ontdekte oudheden en het bevorderen van 
andere ontdekkingen. De regeering van Palestina beschouwt zich als schatbewaarster 
voor de geheele wereld, en Engeland acht zich als mandaadmogendheid verantwoordelijk 
tegenover alle naties. De religieus© belangen van veel godsdienstige richtingen 
concentreeren zich in Palestina en daar valt veel te ontdekken, dat licht kan brengen
in problemen van deze religieuse richtingen. Veel arbeid in die richting is reeds 
door Amerikanen gedaan. De Amerikaansche hoogescholen hebben veel gewerkt voor de 
bevordering der navorschingen. Ook Franschen presteeren wel op dit gebied. Zoo legden
zij het grootste deel bloot van een synagoge uit de eerste of tweede eeuw, die 
tijdens den oorlog bij het springen van een granaat nabij Jericho werd ontdekt. Doch 
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er blijft veel werk te doen, dat belemmerd wordt wegens gebrek aan de noodige 
fondsen. Daarom deed Sir Herbert een beroep op de vrienden van het Exploration Fund 
om de middelen te verstrekken.

17 juni 1922  Babylonisch-Assyrische oorkonden.
Men schrijft ons uit Groningen:
Ons was ter oore gekomen, dat het prof. dr. F. M. Th. Böhl, hoogleeraar aan de 
rijksuniversiteit alhier, gelukt was een prachtige verzameling van origineele 
Babylonisch-Assyrische oorkonden aan te koopen. Op ons verzoek was prof. Böhl gaarne 
bereid, ons de verzameling te laten zien en er iets van te vertellen.
de verzameling bevat ongeveer duizend tafels en stukken van tafels uit gebakken klei,
afkomstig uit de Babylonisch-Assyrische oudheid, en beschreven met het eigenaardige 
"keilschrift" of spijkerschrift der oude Babyloniërs. De steenen zijn het eigendom 
geweest van den in April 1921 overleden professor dr. F. E. Peiser te Königsberg, den
bekenden redacteur van de Orientalische Literaturzeitung. Prof. Peiser was een 
verzamelaar van den eersten rang, die er echter niet meer toe gekomen is de door hem 
gedurende de laatste jaren voor den oorlog vergaarde schatten te rangschikken en door
publicatie voor zijn vakgenooten toegankelijk te maken. Het grootste deel van deze 
verzameling lag gedurende de oorlogsjaren opgestapeld in een loods naast het museum 
te Königsberg en niemand keek er naar om. Tot nog toe is slechts een jonge assyroloog
E. F. Weidner in de gelegenheid geweest, een gedeelte van deze verzameling te 
onderzoeken en er enkele mededeelingen over te doen.
Het zijn tabletten uit gebakken leem: kleitafels en fragmenten van kleitafels, groote
en kleine, zwart en bruin en licht geel, van voren en van achteren beschreven met 
spijkerschrift, enkele ook voorzien van mooie zegelafdrukken. Ze zijn afkomstig uit 
alle tijdperken der Babylonisch-Assyrische beschaving, de oudste van pl.m. 2700 voor 
Christus, de jongste uit den tijd van Alexander de Groote (pl.m. 300 voor Christus). 
Het meerendeel zijn oorkonden van het Babylonische privaatrecht (contracten, 
quitanties, schuldbekentenissen enz.), die getuigenis afleggen van de hooge 
ontwikkeling van het juridische leven en denken der Babyloniërs reeds in de grijze 
oudheid. Voorts ook particuliere mededeelingen, dus brieven; vooral echter talrijke 
lijsten van vee en veldvruchten, die bij wijze van verplichte schatting ten behoeve 
van de offers aan de tempels afgeleverd moesten worden. De oudste van deze oorkonden 
zijn uiterlijk de mooiste: rond van vorm en keurig geschreven, in de oude heilige 
taal, het Sumerisch. Van deze kringvormige steenen zijn in de verzameling 18 stukken 
aanwezig.
De contracten zijn nauwkeurig gedateerd: in 't Perzische tijdperk naar den dag, de 
maand en het regeeringsjaar van den koning; in het oudste tijdperk echter worden de 
jaren genoemd naar een belangrijke gebeurtenis. Als wij bijv. aan het slot van een 
van deze oorkonden lezen mu us-ia Ki-Mas-ki bahul, "in het jaar, volgende op het 
jaar, dat de stad Kimas (gelegen aan de Elamietische grens) verwoest werd", dan weten
wij, dat deze oorkonde afkomstig is uit het 45e jaar der regeering van koning Sulgi 
van Ur: volgens de meest waarschijnlijke berekening uit het jaar 2230 voor Christus. 
Want koning Sulgi regeerde over de oude stad "Ur der Chaldeen", nog eer de aartsvader
Abraham volgens de bijbelsche traditie van daar naar kanaan trok. Een zeer groot 
gedeelte van deze oorkonden is ouder dan de dagen van Abraham.
Ook de oude priesterlijke koningen van Lagas (Telloh), Gudea en Ur-bau, zijn in deze 
verzameling door inscripties vertegenwoordigd. Een prachtexemplaar is een 
cylindervormig opschrift van den uit den Bijbel bekenden koning Nebukadnezar (pl.m. 
600 vóór Christus), ter eere van het herstel van den zonnetempel in de Noord-
Babylonische stad Sippar. Het behelst een gebed aan de zonnegod. Soortgelijke 
"cylinders" werden in de hoeksteenen van de tempels ingemetseld, meestal vier in 
aantal. De andere drie exemplaren zijn in het British Museum in Londen. Het vierde, 
volkomen gaaf en ongeschonden, is dus thans in Groningen.
Buitengewoon belangrijk zijn eindelijk nog twee kleitafels, beschreven met 
alfabetisch schrift.

28 februari 1923  De vrouw van Tutankhamen.
Terwijl men te Luxor in gespannen verpachting de opening van de binnenste kamer 
afwacht, waarin zich naar men meent het lichaam van koning Tutankhamen bevindt, 
bespreken de archeologen de mogelijkheid of men de overblijfselen van de gemalin van 
den koning, koningin Ankhsamen, in dezelfde kamer zou kunnen vinden. Sommigen waagden
zelfs de voorspelling dat de derde kamer niet de overblijfselen van koning 
Tutankhamen zou bevatten, "laar die van koningin Ankhsamen, en waarschijnlijk haar 
zoon.
Een oud document der Hethieten, dat onlangs in Anatolië gevonden werd, maakt de 
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mogelijkheid dat het lichaam van de koningin of van een zoon gevonden zal worden, 
zeer gering. Dit interessante document, dat door prof. Sayce werd vertaald, bewijst 
dat het huwelijk van koning Tutankhamen met koningin Ankhsamen kinderloos was. 
Terwijl het lijk van koning Tutankhamen op de baar lag en nog begraven moest worden, 
zond zijn vrouw, die nog slechts 27 jaar oud was, een afgezant naar den koning der 
Hethieten, die juist de oude stad Garchemish, tusschen Mosul en Damascus, had 
overwonnen en verzocht hem haar een van zijn zonen ten huwelijk te geven. 
"Mijn echtgenoot is dood", liet de koningin door haar gezant aan den koning der 
Hethieten weten. "Ik heb geen kinderen. Men zegt mij, dat uw zoons volwassen zijn. 
Indien gij mij een van uw zoons wilt geven en hij mijn echtgenoot wil zijn, zal hij 
mij tot grooten steun zijn. Ik zend bruidsgeschenken." 
De koning der Hethieten stond echter zonder twijfel argwanend tegenover de goede 
trouw en de motieven van de Egyptische koningin. Hij antwoordde: "Waar is de zoon van
uw heer? Hebt gij mij misleid? De bevelhebber van het leger heeft mijn zoon niet tot 
koning benoemd." 
De koningin antwoordde hierop: 
"Wat zegt gij daar? Als ik een zoon had en mijn land en volk een heerscher hadden, 
zou ik niet naar een ander land hebben geschreven. Ik heb geen kinderen. Ik heb geen 
zoon. Geef mij een van uw zoons als echtgenoot, en hij zal koning van Egypte zijn." 
De koning der Hethieten gaf ten slotte een van zijn zonen aan de koningin, maar juist
toen het huwelijk voltrokken zou worden, nam koning Ay den troon van Egypte in bezit 
en werd de koningin verbannen. 
In geschiedenis en archeologie is geen verder spoor van koningin Ankhsamen te vinden.
Men weet alleen dat zij de werkelijke erfgename van den troon was en dat koning 
Tutankhamen zijn koningklijke waardigheid slechte aan haar erfrecht te danken had. 
Men neemt aan dat koning Ay naar verbande om te voorkomen, dat een vreemdeling en nog
wel een gehate Hethiet, over Egypte zou heerschen. 
Het document uit Anatolië werpt veel licht op de tot nu toe vrij onbekende 
geschiedenis van koning Tutankhamen, en toont aan dat hij geen nageslacht had om de 
regeering van zijn dynastie voort te zetten. Daarom is het eveneens zeer 
onwaarschijnlijk dat het lichaam van koningin Ankhsamen in 't koninklijk graf 
gevonden zal worden.

17 maart 1923  Ur der Chaldeeën.
Nu de nieuwigheid van Toet-Ankh Amens graf zoon beetje er af is gegaan, begint men 
zich te bemoeien met een anderen koning der oudheid n.l. Dungi, koning van de oude 
stad Ur, voor welker muren Abraham zijn tenten opsloeg, voordat hij naar Palestina 
trok.
Den laatsten tijd is men bezig, ook daar heel wat te ontdekken. Een expeditie van het
Britsch Museum en de Universiteit van Pennsylvanië heeft een grooten tempel van den 
Maangod blootgelegd, die door koning Dungi is gebouwd. 
Tijdens de ballingschap der Joden heette het het Ur der Chaldeeën, maar nog veel 
vroeger heette het Ur der Soemeriërs, naar het volk, dat omstreeks 3500 v. Chr. de 
vlakte van Mesopotamië bewoonde.
Die Soemeriërs hebben het spijkerschrift uitgevonden, dat het Esperanto was van dien 
tijd. 
Zij leken niets op de langgebaarde Semitische Babyloniërs van later, zeoals wij 
kunnen zien aan hun beelden en monumenten. Zij schijnen menschen geweest te zijn met 
gladgeschoren gezichten, arends neuzen en grote wijdgeopende oogen. Zij schoren zelfs
hun hoofdhaar. Doch de regel gaat niet op als er geen uitzondering is. Onlangs vond 
men het beeld van een koning, die er minstens een even grooten krullebol op nahield 
als den Zeus van Otricoli.
De Soemeriërs moeten een zeer beschaafd en ontwikkeld volk zijn geweest. Zij woonden 
in steden met hooge muren en deden aan landbouw en handel.
Wat zij presteerden op kunstgebied, kan men zien aan een prachtige zilveren vaas van 
Entenema, koning van Lagash, omstreeks 3000 v. Chr.
Ook op oorlogsgebied stonden de Soemeriërs hun man. Hun slagorde had veel weg van die
der Grieken: een dichte phalanx, met dicht aaneen opgestelde schilden, en pijlen, die
tusschen die schilden door werden geschoten.
De beroemde Gier-deurstijl van Fanna tum, koning van Lagash en oom van Entenema, van 
de zilveren vaas, geeft ons een beeld van de phalanx van Lagash met den koning aan 
het hoofd.
De groote dagen van Ur begonnen omstreeks 2300 v. Chr. Gedurende 120 jaar was het de 
hoofdstad van een koninkrijk, dat insloot Babylon en Elam (Zuid-West Perzië).
De twee meest bekende en beroemde koningen van dien tijd waren Ur-Engar en zijn zoon 
Dungi. De laatste regeerde 58 jaar en onder zijn bestuur breidde zich het rijk naar 
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alle kanton uit. 
Hij schijnt een politicus van de bovenste plank te zijn geweest. Het priesterschap 
hield hij in zijn familie. Hij is voorts de stichter geweest van groote gebouwen en 
vooral van tempels. In Ur bouwde hij den gigantischen tempel van den maangod, Nannar,
die nu, na 4000 jaren, opgegraven is door de Anglo-Amerikaansche expeditie.
Ook bouwde hij in Ur twee koninklijke paleizen.
In het bijzonder interesseerde hij zich voor Eridu, in die dagen een zeehaven, nu 
meer dan 130 mijlen van de zee, de Perzische Golf, afgelegen. Wel een bewijs hoe de 
vorm van het land door den tijd verandert.
Nauwgezet regelde Dungi de administratie en hij stelde een nieuwen gewichtsstandaard 
in. Men heeft gewichten gevonden, die voorzien zijn van een officieel merk.
Op het laatst van zijn regeering werd Dungi een veroveraar. Zijn legers vielen 
vijandige naburen aan. Zijn rijk strekte zich van lieverlede uit tot in Perzië. 
Babylon, een Semitische stad, was ook al Dungi's vijand. Hij plunderde daar E-Sagila,
den tempel van Marduk.
Zestien eeuwen later vergold Nebukadnezar, de man met de ongeknipte nagels en de 
immer groeiende haren en de laatste groote vorst van Babylon, goed met kwaad, want 
hij herstelde den eerwaardigen tempel van Nannar te Ur. Maar wij moeten er wel aan 
herinneren, dat Nebu een Chaldeëer was, niet een volbloed Babyloniër en toen had Ur 
allang het oude Soemerische karakter verloren en heette: Ur der Chaldeeën.
De opgravingen zijn van het hoogste belang, want waarschijnlijk zullen zij licht 
werpen op de geschiedenis van een der grootste Babylonische steden.

1 juni 1923  FRIEDRICH DELITZSCH, 
door Dr. S.K.
In den ouderdom van 72 jaar is onlangs de bekende Assyrioloog en professor aan de 
Hoogeschool te Berlijn Friedrich Delitzsch te Langenschwalbach overleden. Hij werd op
3 September 1850 te Erlangen als zoon van den Lutherschen theoloog en Hebraïcus Prof.
Franz Delitzsch geboren, die, in het bezit van grondige kennis der nabijbelsche, 
rabbijnsch-talmudische letterkunde, de boeken van het z. g Nieuwe Verbond uit het 
Grieksch in het Hebreeuwsch heeft vertaald en tot de waardigheid van geheimen 
kerkeraad en domheer van Meissen is opgeklommen. Men begrijpt, dat de in een streng 
geloovig huis opgegroeide Friedrich Delitzsch in zijn jeugd het z. g. Oude Testament 
als Gods woord innig vereerde. Later evenwel verviel hij in twijfel omtrent de 
oorspronkelijkheid van de in de Heilige Schrift gepredikte waarheden en deze twijfel 
werd sterker in hem door hetgeen hij als resultaat zijner wetenschappelijke 
onderzoekingen meende ontdekt te hebben. Reeds in 1877 werd hij buitengewoon 
hoogleeraar in Leipzig, in 1893 kwam hij als hoogleeraar naar Breslau en in 1899 als 
zoodanig naar Berlijn. Als taalvorscher en orientalist heeft hij uitnemend werk 
geleverd; zoo heeft hij de geleerde wereld aan zich verplicht door een Assyrisch 
woordenboek van de Keilinschriften-litteratuur, een Assyrische grammatica, 
Prolegomena tot een nieuw Hebreeuwsch-Arameesch woordenboek, benevens een reeks 
belangrijke studiën ov«r de geschiedenis der Semietische talen.
Niet deze wetenschappelijke werken zijn het intusschen, waardoor Delitzsch in de 
wereld bekend is geworden. De algemeene opmerkzaamheid vestigde zich pas op hem, toen
hij in de jaren 1903—1905 met drie voordrachten over "Babel en Bijbel" voor het 
voetlicht trad. In deze voordrachten beweerde hij, dat de z.g. oudtestamentische 
religie en cultuur den invloed van de Assyrisch-Babylonische cultuur had ondergaan en
op grond zijner Keilschrift-onderzoekingen kwam hij tot het resultaat, dat het z. g. 
Oude Testament geen oorspronkelijke denkbeelden verkondigde, doch ontleend was aan de
oudere religieuse oorkonden van Babylonië. Zijn vijandige houding tegenover de 
Heilige Schrift en het Jodendom hield de gansche beschaafde wereld in spanning en 
riep een heftigen letterkundigen strijd, den z. g. Babel-Bijbelstrijd in het leven; 
in dezen kamp namen vele vakgeleerden krachtig stelling tegen de door Delitzsch 
verkondigde theoriën. Als curiosum zij vermeld, dat ook ex-keizer Wilhelm 11, die een
der voordrachten had bijgewoond, aan de discussie deelnam; volgene zijn meening kon 
het geen kwaad, dat het "uitverkoren volk" wat van zijn stralenkrans verloor.
Het loont heden de moeite niet meer, op de theorieën van Delitzsch omtrent het thema 
"Babel en Bijbel" terug te komen, daar de geleerde wereld haar oordeel hieromtrent 
reeds laag heeft uitgesproken. Van grooter actualiteit evenwel is de brutale aanval, 
die de verbitterde geleerde — verbitterd blijkbaar omdat zijn Babel en Bijbelleer zoo
weinig aanhangers heeft gevonden — in zijn geschrift "Die grosze Tauschung" 
(Stuttgart - Berlin 1920) heeft ondernomen tegen de z. g. oudtestamentische religie, 
de oud-testamentische geschriften en het Jodendom in het algemeen. Ofschoon dit 
geschrift niet al te veel stof heeft doen opwaaien, verdient het toch, al ware het op
psychologische gronden, eenige aandacht, omdat eruit blijkt, tot welke ongerijmdheden
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haat en verblinding een overigens met recht gewaardeerd onderzoeker kunnen voeren.
Het eerste hoofdstuk van dit geschrift behandelt Israëls binnendringen in Palestina, 
waarbij de schrijver het als zijn hoofddoel schijnt te beschouwen — onder het 
uitspreken van zijn heftige verontwaardiging hierover — te wijzen op de hardheid van 
de Israelietische oorlogvoering. [De oorlogsvoering van de Duitschers onderscheidde 
zich dan ook door haar loffelijke zachtaardigheid, gelijk de Franschen en de Belgen 
algemeen erkennen. Red. N. I. W.]. De schrijver kan geen woorden genoeg vinden, om 
des vóór de komst der Israëlieten in Kenaän heerschende toestanden te prijzen en 
meent, dat de hoogbeschaafde [sic! Red. N. I. W.] bevolking haar land met ware 
doodsverachting heeft verdedigd. 
In het tweede hoofdstuk tracht Delitzsch een reeks groote "misleidingen" aan het 
licht te brengen, waardoor het Oude Testament den "lichtgeloovigen bijbellezer" op 
een dwaalspoor brengt. De God van het Oude Testament zoo is de hoofdgedachte van dit 
kapittel, ja van het geheele boek, heeft met den God van het Christendom niets gemeen
en het is de groenste misleiding, dat de Israelietische geschiedschrijvers hun God 
met den levenden God gelijkgesteld hebben. De God der Hebreeërs, zegt Delitzsch, is 
niet anders dan een speciale God, slechts een nationale God van Israël. Ook de God, 
door de profeten gepredikt, noemt hij een "zwakkeling", een "afgod", die op een lage 
trap van zedelijkheid staat om het moet afleggen tegen de "heerlijke lichtgestalten" 
van de goden van Babylon. Het spreekt vanzelf, dat de offerdienst van Israël geen 
genade in Delitzsch' oogen kan vinden, terwijl hij den Kenaaniefischen als "poëtisch 
kenschetst [getuige b.v. de lijkjes van kinderen, als bouwoffers, bij opgravingen 
gevonden. Red. N. I. W.]
Waar de schr. over den God van Israël een zoo vernietigend oordeel uitspreekt, is het
te begrijpen, dat de profeten er niet beter af komen, zij zijn voor hem — zoo zegt 
hij in het derde hoofdstuk — onzinnige, misdadig handelende godsdienstige fanatici, 
die bezield waren door de zucht naar de onbeperkte macht. Meesterlijk hebben zij de 
kunst verstaan, het volk en de koningen uitsluitend hun wil op te leggen en als het 
te pas kwam zijn zij als blind fanatieke demagogen voor een koningsmoord zelfs niet 
teruggedeinsd. Aan hun onophoudelijke inmenging is het te wijten, dat zoowel Juda als
Israël het meest verdorven staatswezen vertoonen, dat ooit op aarde heeft bestaan. 
Zoo spreekt Delitzsch. Dit zeldzaam-leugenachtig pamphlet, hetwelk met de bewering 
sluit, dat het Oude Testament van Genesis af tot Daniël in godsdienstig opzicht voor 
het thans levende geslacht niet de minste beteekenis heeft, is des te meer 
onbegrijpelijk, waar hiertegenover geheel andere uitingen van Delitzsch uit vroegere 
tijden staan. Nog in 1914 had hij een een zijner voordrachten over Babel en Bijbel 
het volgende gezegd; "Aan echt gouden spreuken vol godsdienstige diepte en zedelijke 
ernst bezit de oudtestamentische litteratuur nog altijd een groote en waardevolle 
schat"; in hetzelfde jaar zong hij in een rede "Psalmwoorden voor onzen tijd" den lof
der Psalmen als een in de wereldlitteratuur eenig gezangenboek en verklaarde hij, 
daaraan aansluitend, dat "het Christendom naar zijn oorsprong met het Jodendom 
vergroeid is en dat de Christenheid als het geestelijke Israël ook harerzijds 
denzelfden God belijdt, dien de leidende geesten van Israël steeds helderder hebben 
geschouwd als den eenigen God van alle volkeren der wereld". 
Het is begrijpelijk, dat het door haat en toorn beheerschte strijdschrift 
teruggewezen en zelf als "grosze Täuschung", als grove misleiding gebrandmerkt werd. 
De bekende bijbelvorscher Hermann Sunkel, professor aan de evangelisch-theologische 
faculteit te Giessen, beschuldigde Delitzsch van dilettantisme en 
onwetenschappelijkheid en protesteerde krachtig tegen een zoodanige eenzijdige en van
misverstanden wemelende geschiedkundige uiteenzetting. En het eindoordeel van den 
Bonner professor in de theologie Eduard König luidt: "In het door Delitzsch 
gepubliceerde boek toont zich zooveel veronachtzaming van de bronnen van Israëls 
geschiedenis, zooveel miskenning van de leidende persoonlijkheden in oud-lsraël, dat 
het wetenschappelijk onderzoek van Israëls geschiedenis in dit boek slechts een 
groote Täuschung, misleiding zijner lezers kan zien. Ook de gezamenlijke 
Duitschnationalistische pers, die anders zoo gaarne de antisemietische 
propagandaliteratuur voor haar doeleinden uitbuit, heeft een afwijzende houding 
tegenover het boek aangenomen. 
Tot slot zij vermeld, dat Delitzsch, die ook directeur van de Voor-Arabische 
afdeeling der Berlijnsche musea is geweest, zich na zijn aftreden als professor in 
Leipzig vestigde, waar ook zijn vader de laatste tientallen jaren van zijn leven 
heeft gewerkt.

[We achtten dit art. van onzen geleerden medewerker dubbel interessant, nu de 
beweging, om Israël als eerstgeboren zoon van God te onttronen, ook in ons land - men
zie ons artikel Jodendom en Europeesche cultuur in ons blad van verleden wee - 
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begunstigers schijnt te vinden. Red.]

22 juni 1923  De Verborgen Schatten van Ur.
De werkzaamheden te Ur, door de expeditie van het Britsch Museum in samenwerking met 
het gezelschap van het University Museum in Philadelphia verricht, hebben 
buitengewoon schitterende resultaten opgeleverd in dit eerste seizoen. Het 
opgravingswerk is nu gestaakt tot de herfst. 
Wij hebben reeds eerder melding gemaakt van eenige merkwaardige vondsten, en 
publiceeren nu ter aanvulling eenige fragmenten uit een Times-artikel van den heer C.
Leonard Woollen, den leider van de expeditie. 
Ur was voor de komst der Chaldeeën oen groote Sumerische stad en had den naam van een
der oudste beschavingscentra van Mesopotamië te zijn. Hoewel de oudste lagen nog niet
zijn bereikt en op de door de expeditie gevonden voorwerpen geen vroegere dateering 
voorkomt dan 2900 j v. Chr., moeten vele steenen werktuigen en zelfs eenige muren 
vele honderden jaren ouder zijn. 
Aan het begin van de 30ste eeuw vóór Christus was de stad onderworpen aan de koningen
van Lagash; een beeld van een dezer, Enannatum, werd in de puinhoopen tegen den voet 
van de "Ziggurat" toren gevonden; het beeld mist het hoofd, maar is fraai 
gebeeldhouwd en op rug en schouders bevindt zich een uitvoerige interessante 
Sumerische inscriptie. Ur-Engur stichtte als onafhankelijk monarch de derde  
dynastie, en liet niet alleen een nieuwen muur om zijn hoofdstad bouwen, maar ook de 
stad grondig reconstrueeren. 
Deze ringmuur is nu bijna volledig blootgelegd. Met is een dubbele muur van 
ongebakken briksteen met ingebouwde kamers, dertig voet breed en op sommige plaatsen 
nog meer dan tien voet hoog. Het rechthoekige terrein, dat door den muur wordt 
ingesloten, is ongeveer 455 M. lang en 273 M. breed. In den muur zijn zes doorgangen,
geflankeerd door torens. De deuren draaiden rond in draaischarnieren van harde steen 
waarop de namen stonden geschreven der koningen die het werk hadden hersteld. De 
oudste van deze deursteenen droeg den naam van Bur-Sin, den kleinzoon van Ur-Engur, 
den jongste van Nabonidus (555—588 v. Chr.), den laatsten koning van Babylon. 
In den westelijken hoek van de "temenos", het gebied waarin zich oude heiligdommen 
bevonden en dat eveneens door Ur-Engur met 'n muur werd omgeven, rees de "ziggurat", 
een groote rechthoekige toren, hoog boven de stad uit. Deze toren bestond uit vier 
verdiepingen. Een trap leidde naar het laagste platform en vandaar slingerde zich een
wenteltrap rond het gebouw tot aan den top, waar waarschijnlijk een klein altaar van 
den Maangod Nannar stond. Deze toren, gebouwd door Ur-Engur en zijn zoon Dungt, 
overleefde de geheele geschiedenis van Ur. De ruïnes van de laagste verdiepingen 
vormen nog een toeken dat op een afstand van vele mijlen in de woestijn van 
Mesopotamië zichtbaar is. 
Aan den voet van de "ziggurat" lag het complex heilige gebouwen, dat 't grootste 
gedeelte van het "temenos"-terrein besloeg en waarvan de groote Nannar-tempel de 
belangrijkste was. Over den Maantempel, waarbij door de expeditie het voornaamste 
werk word verricht, hebben wij reeds vroeger een uitvoerig verslag gegeven. De tempel
bestond zeker reeds in 2650 voor Chr.; Ur-Engur heeft hier gebouwd, maar onder zijn 
werk waren oudere steenlagen van ongebakken modder, die gelegd waren toen ze nog 
vochtig waren en tot een soort van stamp-aarde waren geworden. Deze muren, de meest 
primitieve welke ooit in Mesopotamië zijn gevonden, moeten uit een zeer ver 
verwijderde oudheid afkomstig zijn. 
De vorm van dezen tempel werd door de verschillende hernieuwingen, waarbij over de 
oude grondlagen werd heengebouwd, niet veranderd; Nebucadnezar was de eerste koning 
die groote veranderingen in den vorm aanbracht, welke waarschijnlijk samengingen met 
veranderingen in het ritueel. Toen Cyrus de Groote op zijn beurt den tempel 
herstelde, liet hij alles nauwkeurig naar het werk van zijne voorgangers 
reproduceeren. Zelfs in de binnenkamers van het heiligdom waar de geheime 
eerediensten werden gehouden, heeft hij de kleine altaren, de offertafels ect. 
gelijkgemaakt met die van Nebucadnezar en de voorwerpen op dezelfde wijze geplaatst. 
Het is zeer interessant na te gaan hoezeer Herodus' beschrijving van den Mardoch-
tempel te Babylon overeenkomt met den tempel van Nannar en den Maangod te Ur; het 
reconstructiewerk van de expeditie, wordt dus vergemakkelijkt door de beschrijving 
van den Griekschen geschiedschrijver. 
Het werk te Ur zal nog eenige Jaren duren; er is nog slechts een gering gedeelte van 
het groote terrein van ruïnes onderzocht. Het Britsch Museum zal echter financiëelen 
steun noodig hebben om in vereeniging met Philadelphia de bakermat van beschaving en 
godsdienst geheel te onderzoeken.
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11 juli 1923  Opgravingen in Palestina.
Amsterdam. In de aula der Gemeente Universiteit hield prof. dr. Sellin een rede over 
de door hem geleide opgravingen in Palestina.
Prof. Sellin, thans hoogleeraar in de theologie aan de universiteit te Berlijn, begon
met zijn opgravingen in Palestina in het jaar 1902. 
Spreker behandelde aan de hand van talrijke scherpe projecties, de voornaamste 
vondsten van al zijn opgravingen, nl., die van Tell Taänek en Jericho, van 1902—1914,
dus in een lange reeks van jaren, verricht. 
Prof. Elhorst leidde met eenige korte woorden, den spreker bij het publiek in. 
Volgens spr., vingen de Engelschen met de opgravingen in Palestina aan in 1866, in de
nabijheid van Jerusalem. Men vond echter niet zooveel als men hoopte. In 1872 gingen 
de Engelschen bij Jericho graven. Het resultaat was alleen, dat men het oude Jericho 
niet vond. 
In 1890 kwam de Engelsche Egyptoloog, Flinders Petri, een man van ondervinding in 
Palestina, en deze, die in de provincie, liet graven, had meer succes. Een zijner  
leerlingen zette het werk voort, van 1890—1892. In 1902 nam spr. voor het eerst de 
leiding eener opgraving op zich, welke werd gefinancieerd door een aantal Weensche 
industrieelen. 
Met de Engelschen sprak hij af Noord-Palestina als terrein te kiezen. De tweede 
verrichtte hij van 1907—1909 en de derde bij Sichem in 1914. Waar het oude Sichem 
gelegen was, wist men niet, een fellah echter deed een gelukkige vondst. Vaak vinden 
leeken "bij geluk" meer dan menschen van studie. Prof von Bissing, die daar was, wist
kostbare kunstvoorwerpen te koopen, die de fellahs hadden opgegraven. 
In 1914 deed spr. belangrijke vondsten aldaar, doch de oorlog onderbrak die op  
wreede wijze. In 1916 vingen de Amerikanen aan met opgravingen in Palestina. Nu zijn 
ook Engelschen, Amerikanen en vele andere volken, zelfs dé Denen, bezig met 
onderzoekingen. 
Spr. wekt ook de Hollanders op, daaraan deel te nemen.
Over de bevolking van Palestina weidde spr. in den breede uit. 
Wat gevonden is, is Kanaänsche en Grieksche cultuur. Palestina werd later een 
Romeinsche provincie en in pl.m. de 7e eeuw na Chr. werd het Islamietisch. 
Spr. toonde met een groot aantal lichtbeelden de resultaten van zijn opgravingen bij 
Tell Taänek en Sichem bij Jericho; o.a. een winterslot van Herodes, de fundamenten 
van den geweldigen muur van Jericho, enz., enz. 
Ook vele foto's van geraamten van kinderen in kruiken onder de huizen begraven, en in
later tijden vervangen door zilveren afbeeldingen van menschen, liet spr., zien. Hier
wees spr. er op, dat in den ouden tijd vóór men aanving een huis te bouwen, éérst een
offer werd gebracht om de booze geesten van die plaats te verjagen. 
Hij vond ook een aantal tegels met wiggenschrift bedekt, een gedeelte van de 
diplomatische correspondentie van den Pharao van Egypte met de vorsten van Kanaän. 
Een gedeelte van die correspondentie is ook in Egypte gevonden bij Tell-el-Amarna.
Naast de Babylonische vindt men in Palestina ook overblijfselen van de Egyptische 
cultuur. Spr. vond een zegel van koning Herodiam. 
Ten slotte weidde spr. uit over het door hem gevonden kleiwerk, vooral scherven van 
vazen en kruiken. 
Prof. Elhorst dankte hem met eenige hartelijke woorden en een aandachtig gehoor met 
applaus.

23/27 november 1923  De Davidsburcht.
Professor R. A. S. Macalister, leider der expeditie, die uitgaat van het Palestine 
Exploration Fund en de "Daily Telegraph", heeft, naar in dit blad bericht wordt, een 
bevestiging gezonden van zijn vroegere mededeeling, dat hij bij het graven op de 
plaats waar, naar men aannam, de Davids-burcht heeft gestaan op den berg Ophel, dezen
ook inderdaad heeft gevonden.
Over deze ontdekking schrijft het Hbl. nog:
Hoewel van Jeruzalem al melding is gemaakt in Egyptische inscripties uit de 14de en 
15de eeuw v. Chr., wordt het in de geschiedenis eerst vermeld sinds de verovering 
door David in de 11de eeuw v. Chr. De oude stad bestond uit twee deelen, de open stad
en de bergvesting Zion, die Oostelijk tegenover de stad was gelegen. David maakte den
Zionsburcht als Davidsstad tot zijn residentie.
Prof. Macalister meldde niet alleen, dat hij Davidsstad vond, maar ook dat hij 
overblijfselen van Millo ontdekte. In het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 5, waarin
verteld wordt van de inneming van den burg Zion staat geschreven:
"Alzoo woonde David in den burg en noemde die Davidsstad. En David bouwde rondom van 
Millo af."
Nu zal dan wellicht kunnen blijken wat Millo is geweest.
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Tot de expeditie naar den berg Ophel werd de stoot gegeven op een bijeenkomst in 
Juni, waar de vertegenwoordigers van het Palestine Exploration Fund met de eigenaars 
van de Daily Telegraph tot samenwerking kwamen.

6 februari 1924  OPGRAVINGEN IN PALESTINA EN OMLIGGENDE LANDEN.
In een zeer druk bezochte bijeenkomst van de Chr. Vereen. v. Jonge Mannen heeft 
gisterenavond dr. Joh. de Groot, bij lichtbeelden, een causerie gehouden over 
opgravingen in Palestina en omliggende landen.
Naast Israël, Griekenland en Rome, aldus spr. behooren ook Egypte en Babylon tot onze
geestelijke voorouders. In het bijzonder van Babylon, dat 2000 jaar vóór Mozes al een
hoogstaande beschaving had, is in den laatsten tijd door de opgravingen veel aan den 
dag gekomen. De Baylonische cultuur is van den grootsten invloed gebleken op onze 
beschaving. Tijdrekening, 10-tallig stelsel, maten en gewichten, de waardeering van 
goud (zonnemetaal) en zilver (maanmetaal), de notenbalk (dierenriem), astronomie 
vonden hun oorsprong in Babylon. Voor den godsdienst heeft dit land echter weinig 
beteekend. In Palestina hebben de opgravingen juist dingen aan het licht gebracht, 
die licht werpen op het Oude Testament, en dus juist in godsdienstig opzicht van 
belang zijn.
Na deze korte inleiding vertoonde dr. de Groot eerst lichtbeelden uit Babylonië: 
ruïnenheuvels, die de overblijfselen van steden en tempels bevatten en o.a. den 
burcht van Nebukadnezar (opgegraven 1909/1912), den steen van Naram Sim (2700 v. 
Chr.). waar deze Sumerische koning wordt voorgesteld met horens op het hoofd (hier 
als symbool van goddelijke kracht), het rijke beeld van koning Goedea van Larsa; dat 
van koning Amrafel of Hammoerabi (ong. 2100 v. Chr.) met zijn wetboek, dat veel bevat
wat aan de Mozaïsche wetgeving doet denken; den steen van Salmanasser, waarop de 
Israëlietische koning Jehn, tribuut brengend, is afgebeeld; beeltenissen van koning 
Tiglat Pilezer of Pul en van Sanherib. Verder reconstructieplannen van Babylonische 
tempels en paleizen.
Hierop toonde spr. lichtbeelden van Jericho, Samaria en Jeruzalem en de opgravingen 
in die streken gedaan, waarover indertijd prof. Sellin in zijn lezing hier ter stede 
uitvoerig gesproken heeft. Hierbij liet dr. de groot ook den steen van den 
Moabitischen koning Moeza zien, waarin het verhaal van 2 Kon. III bevestigd wordt. 
Met het toonen van fraaie foto's uit Jeruzalem, speciaal van de omgeving van den 
tempel, besloot spr. zijn belangwekkende, onderhoudende en aan het slot zeer 
toegejuichte causerie.

25 juni 1924  De opgravingen te Jeruzalem.
De Noordgrens van de Jebusitische vesting bepaald. 
Over te opgravingen de Jeruzalem, die prof. Macalister heeft ondernomen in opdracht 
van het Engelsche "Palestine Exploration Fund" en "The Daily Telegraph", schrijft dr.
Hugo Greszmann in de "Vossische Zeitung" een artikel, waaraan we het volgende 
ontleenen: 
Voor de stichting van Jeruzalem, dat aan het kruispunt ligt van twee hoofdwegen, één 
van het Noorden naar het Zuiden en één van het Westen naar het Oosten, kwamen twee 
bergen in aanmerking, een westelijke en een oostelijke. De westelijke had dit 
voordeel dat hij hooger (773 M.) was, maar zijn breed bovenplat was te uitgestrekt en
kon daarom slechts met moeite verdedigd worden. De oostelijke heuvel was lager (744 
M.), doch had dan vorm van een smallen bergrug, kon gemakkelijk tot vesting worden 
ingericht en bezat een bron in de onmiddellijke nabijheid. Zoo ontstond op den 
westheuvel het open marktvlek Jeruzalem, dat zich gemakkelijk verder kon uitstrekken;
het vestingwerk werd echter oorspronkelijk alleen maar op den oostheuvel gebouwd, 
waarheen de bewoners in tijden van cook moesten vluchten. De oostvleugel had tot voor
ongeveer 100 j.v. Chr. twee toppen, die door een smalle kam verbonden waren. Steeg 
men van het Zuiden van het dal Hinnom uit, naar boven, dan kwam men eerst op den top 
van den berg Zion, die een overzicht gaf van de Gihon(Maria) bron aan den voet van de
steile oostelijke helling in het dal Kidron. Hier lag "de stad Davids", in den 
Griekschen tijd "de Akra", d.i. de burcht genaamd. De top moet vroeger hooger (730 
M.) geweest zijn dan nu (700 M.); hij werd ongeveer 100 j. v. Chr. afgegraven, daar 
men vermijden wilde, dat de tempel van daaruit bedreigd werd. Deze heuvel zou men 
burchtheuvel kunnen noemen. Op den tweeden top, den terhpelheüvel, bouwde Salomo 
eerst zijn paleis en vlak daarnaast den tempel. Hier verheft zich thans nog het 
Arabische heiligdom de "Rotskerk", aan het Zuiden tegen den stadsmuur aangebouwd. De 
Burchtheuvel is niet meer bewoond en kon dus uitgegraven worden. Tusschen den Tempel-
en den Burchtheuvel strekte zich in den tijd van Christus een stadsdeel uit, dat 
Ophel werd genoemd. In dat deel worden thans de opgravingen gedaan. 
Ten eerste is men-daarbij op een dubbelen muur gestooten, die waarschijnlijk gebouwd 
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is, door de Jebusiten, de oudste ons bekende bewoners van Jeruzalem. De hooge 
onderdom van den muur wordt ook aangetoond door de scherven die er dichtbij zijn 
gevonden. Merkwaardig zijn daaronder een hengsel van een kruik met het stempel van 
een Egyptische kever uit de twaalfde dynastie en een stuk van een laat-Minoisch 
vaatwerk. Dit aardewerk, dat niet jonger is dan 2000 j. v. Chr., leert ons niet 
alleen den ouderdom van den muur, maar ook de verhouding van Jeruzalem tot de 
Egyptische en de Mycenisch-Kretische kultuur. De buitenmuur was minstens vijftien 
voet dik, en bestond uit buitengewoon groote afgeronde steenblokken van 
onregelmatigen vorm; hij was bijna geheel door steenroovers vernield, die ook den 
eronder liggenden rotsbodem gedeeltelijk mee hadden weggebroken. De steenen van den 
binnenmuur waren ruw met den hamer bewerkt; de openingen er tusschen waren door 
kleine steenen aangevuld, kalk was niet gebruikt.
Gedeeltelijk over den Jebusitischen muur loopt een jongere, die ten tijde van David 
gebouwd kan zijn. De steenen ervan zijn kleiner, maar mooier met den hamer bewerkt. 
Op enkele ervan zijn teekens geschilderd. Daarmee is voor 't eerst de Noordgrens van 
de Jebusitische vesting en van de latere stad Davids, die hier zijn burcht had, 
bepaald, waarmee 'n oude strijdvraag der geleerden beantwoord is.
Een andere merkwaardige vondst die de expeditie heeft gedaan is de Millo van Salomo, 
die hij bouwde toen hij de opening (in den noordmuur) der stad Davids sloot en de 
Egyptische prinses naar zijn paleis voerde. Vermoedelijk grensde de harem 
onmiddellijk aan de verbinding tusschen den Burchtheuvel en het paleis op den 
Tempelheuvel. Het woord Millo schijnt toren te hebben beteekend. Werkelijk rust een 
toren tegen den jongeren muur aan waarin een trap naar een bovenvertrek voerde, dat 
waarschijnlijk als tuighuis diende. (Nehemia 3:19). Noordwestelijk ervan ligt een 
zuilengang met de stadstrap, die van de stad Davids tot die van Salomo loopt. De 
voeten van twee pilaren rusten op een zuil, die uit lange smalle steenen gevormd is, 
zooals bij het paleis van Omris in Samaria, dat de Amerikanen hebben opgegraven. Op 
die plaats schijnt koning Joas door zijn knechten gedood te zijn in "het huis van 
Millo", toen hij de trap opsteeg. 
(2 Koningen 12). De vondsten zijn niet overweldigend, maar de kennis van de 
geschiedenis van het oude Jeruzalem is er weer door vermeerderd.

2 januari 1924  Opgravingen in Jeruzalem
In zijn verslag over de werkzaamheden aan de oude vestingmuren van David en het fort 
der Jebusieten deelt de leider van de opgravingen te Jeruzalem professor Macalister 
d.d. 29 October mee, dat zijn werklieden na het blootleggen van de Romeinsche en 
Byzantijnsche laag allereerst stieten op hel bovenstuk van een enorme boog, die de 
ingangspoort tot den een of anderen antieken tempel of paleis scheen geweest te zijn.
Het vrijleggen van deze poort kostte ontzaglijke moeite, omdat er als het ware een 
complete vuilnisbelt omheen gegroeid was. Wat zooiets in een Oostersche stad 
beteekent, blijkt uit de bijzonderheden die Macalister vermeldt, dat n.l. zelfs in 
een reeds betrekkelijk zoo beschaafde stad als Alexandrie nog geen spoor van eenigen 
reinigingsdienst bekend is, en ieder zijn huisvuil ongegeneerd op straat smijt, waar 
het ligt te verrotten of aan de honden overgelaten wordt. Toen de expeditie door 
dezen berg vol ongerechtigheden heen was, kwamen eindelijk twee evenwijdige muren te 
voorschijn waarop de boog klaarblijkelijk gesteund had.
Het in de nabijheid gevonden aardewerk dateerde uit den tijd der Makkabeën, maar was 
van geen bijzondere waarde.
Toen de muren eindelijk geheel vrij lagen, kwamen kleine vertrekjes te voorschijn met
ingelegde mozaiekvloeren en bleek spoedig dat men een groot Romeinsch bad had 
blootgelegd. De meest tijdroovende ontdekking, die een leider van opgravingen kan 
doen, is het aan het licht brengen van mozaiekvloeren. Eerst nadat het geheele 
patroon gereconstrueerd is kan men beoordeelen of de vloer het lichten en bewaren 
waard is, en daartoe moeten honderden kleine "tesserae" (patroonsteentjes) op 
gezocht, schoongemaakt en ingevoegd worden, wil men een goed overzicht krijgen van 
kleur, structuur en eventueele kunstwaarde.
Slechts twee der vloeren vielen eindelijk als zoodanig in de termen en werden onder 
toezicht van den deskundige van het departement van antiquiteiten, Philip Guy, 
gelicht. De eene vloer vertoont een heel mooi kettingpatroon (guilloche), de andere 
als voornaamste merkwaardigheid een zorgvuldig in het patroon uitgehouwen gat van 
ongeveer 70X80 C.M. Dit wees onmiddellijk op een Byzantijnsche graftmobe, die door 
Arabische roovers onderzocht en geplunderd was na verwijdering van het middenpaneel 
in den vloer. Helaas werd dit paneel, waarop de gebruikelijke in scriptie verwacht 
mocht worden, niet meer aangetroffen, maar het feit, dat in het gat en naaste 
omgeving slechts onbelangrijk vroeg-Arabisch aardewerk werd gevonden, hielp den 
professor over die teleurstelling heen, daar hij nu een bijna zeker bewijs had, dat 
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de dieper liggende lagen althans later niet meer door menschenhanden waren 
geschonden.
Ook het, in den verderen loop der blootlegging van de badcellen, gevonden aardewerk 
bezat weinig kunstwaarde. Een paar mooie steenen spaarpotten, bijna geheel gaaf, 
werden opgedolven, daarna nog een arm van een Romeinsch beeld met bloemen in de fraai
gevormde hand (waarschijnlijk een Ceres) maar deze betrekkelijke kleinigheden zonken 
in het niet, toen de voorman uit den noordelijken kuil het bericht bracht, dat hij op
rotsgrond gestooten was en niet verder kon. Een onmiddellijk door prof. Macalister 
ingesteld onderzoek bracht tot zijn vreugde aan het licht dat de rotspartij kunsmatig
bewerkt en gekromd was zoodat hij hoopt, het doei der expeditie, de blootlegging van 
het geheimzinnige fort Millo (dat onder dezen naam herhaaldelijk in den Bijbel 
voorkomt) der Jebusieten reeds te hebben benaderd.
Een aardige kultureele bijzonderheid willen wij ten slotte nog even uit het verslag 
aanhalen. De werklieden die het eigenlijke graafwerk verrichten zijn allen Arabieren 
en wonen in het nabijgelegen dorpje Silvam. 
Zij zijn niet lui en niet vlug maar moeten op gezette tijden door hun voormannen 
onder aanwending van zeer kernachtige taal aan het werk gehouden worden. Echter is er
één voordeel bij het Arabisch vloeken; het wordt nooit persoonlijk en het klinkt in 
zijn volkomen onverwachte zinswendingen voor Europeesche ooren zelfs schilderachtig. 
Als een ezel niet trekken wil, maakt de voorman zich niet driftig op den ezel maar 
roept b.v. heel pathetisch Allah's vervloeking af op het hoofd van den vader van den 
man die hem dien ezel verkocht heeft, en als een werkman staat te lanterfanten roept 
de voorman: "Moge Allah je voorvaderen tot asch verbranden!" en meteen gaat de 
spijbelaar weer voor ten minste een halfuur aan den slag na verloop van welken tijd 
hij echter gewoonlijk een nieuwe poëtische aanmoediging noodig heeft. 

Een telegram aan de Daily Telegraph meldde dat professor Macalister zich niet 
bedrogen heeft gezien in zijn verwachtingen en werkelijk langs éene zijde van den 
berg Ophel het fort Millo aangetroffen heeft. Waarschijnlijk is Millo een groote 
toren geweest, door David gebouwd, - nadat hij de citadel der Jebusieten had 
veroverd, — ongeveer op dezelfde plaats. De mogelijkheid blijft echter ook nog 
bestaan, dat het niet zoozeer een militair werk als wel een groote waterdam geweest 
is, die de opening in de vallei van Tyropoeon vulde om overstroomingen te beletten. 
Het volgend verslag zal over deze gebeurtenis wel nadere inlichtingen verschaffen. 
Professor Macalister seinde nog aan de Daily Telegraph: 
"De noordelijke muur van de versterking der Jebusieten, niet den toren, zijn 
ontdekt". Ongetwijfeld is dit telegram een vervolg op het reeds gemelde in ons blad 
en is het geheimzinnige "Millo" eindelijk uit het stof der eeuwen opgegraven. De 
uitdrukking Millo, in het Hebreeuwsch steeds met het lidwoord gebezigd, komt in den 
Bijbel op de volgende plaatsen voor; (wij volgen de Staten vertaling):
"Alzoo woonde David in de burcht en noemde die Davids stad. En David bouwde rondom 
van Millo af en binnenwaarts (II Samuel V-9.)
"En hij (David) bouwde de stad rondom van Millo af, en rondom heen; en Joab 
vernieuwde het overige der stad (I Kronieken XI-8.) 
"Dit is nu de oorzaak van het uitschot, dat de Koning Salomo deed opkomen om het huis
des Heeren te bouwen en zijn huis en Millo en den muur van Jeruzalem... (I Koningin 
IX—16.) 
De Staten-vertaling teekent bij dit vers aan: 
"Men meent, dat dit (Millo) eenig groot bolwerk is geweest om het paleis des Konings,
waar het volk, eerst inkomende ontvangen werd; en dienende tot een vertrek of 
wachthuis voor de Koninklijke wacht". 
In Bakels' Beknopt Bijbelsch Woordenboek vinden wij de vrijwel gelijkluidende 
verklaring: 
"Het Millo moet een van de voornaamste vestingwerken van het oude Jeruzalem zijn 
geweest. Waar het gelegen heeft weten wij niet, waarschijnlijk aan de Noordoostzijde 
der stad, maar zeker in de nabijheid van den tempel. Het was reeds zeer oud en 
bestond reeds toen David pl.m. 1000 v. G. de stad veroverde".
Al deze mededeelingen kloppen met de meening van professor Macalister, die echter in 
zijn laatste verslag nog de mogelijkheid openliet, dat het Millo hoofdzakelijk als 
waterscheiding tusschen de valleien van den Cedron en den Tyropoeon zou aangelegd 
zijn. De gangbare meening tot dusver is, dat het Millo de versterking der Jebusieten 
zou geweest zijn, een kleinen stam, die zich op die "hooge plaats" nog eenigen tijd 
had weten te handhaven, toen David de overige deelen der stad en haar omgeving reeds 
veroverd had. De vrijmaking van den ouden muur, die in bovenstaand telegram 
aangekondigd wordt, zal nu wel spoedig tot meer zekerheid voeren.
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14 april 1924  De geneeskunde in Assyrië.
Van de Egyptische geneeskundige wetenschap aldus vertelt, volgens het "Handelsblad" 
het "Brit. med. Journal", zijn wij door verschillende papyrusrollen vrij goed op de 
hoogte; van de Assyrisohe geneeskundigen weten wij echter tot heden weinig. Onder de 
verzameling van kleitabletten, die uit de Koninklijke bibliotheek van Assoerbanipal 
stammen, bevinden zich ook geneeskundige werken; zij dateeren uit de 7e eeuw voor 
Christus, maar zijn copieën van oudere teksten, gelijk blijkt uit hun overeenkomst 
met oudere kleitabletten, die ook over de geneeskunde handelen en te Assoer zijn 
gevonden. Mr. Thompson uit Oxford is bezig de tabletten uit Assoer te ontcijferen; in
sommige ervan worden nog veel oudere overleveringen meegedeeld. Ongelukkig zijn de 
kleitabletten zeer gehavend, en daarom is een behoorlijke ontcijfering zeer moeilijk.
Kort geleden heeft de Oxford University Press een deel uitgegeven, dat de teksten 
fotografisch weergeeft, het zijn samen 660 in spijkerschrift geschreven tabletten. 
De heer Thompson is begonnen een soort Assyrische pharmacopee samen te stellen, 
waarin 250 verschillende planten worden genoemd en 120 mineralen. Er zijn nog 180 
verschillende stoffen over, die nog niet nader zijn geïdentificeerd. Alcohol, vetten,
oliën, honing, was en melk worden telkens genoemd. Onder de planten komen voor de 
roos, de mosterd, de asafoetida, de granaatappel, het madeliefje, de sumak, de 
hennep, de anemoon, de kaneel, de abrikoos, de kers, de moerbezie en de mispel.

16 april 1924  Spijkerschrift-tegels.
De expeditie onder leiding van Weld Blundell naar Kisj heeft een belangrijke 
bibliotheek van spijkerschrift-tegels ontdekt. De bibliotheek bestaat voornamelijk 
uit grammoires, woordenboeken en toelichtingen, betrekking hebbende op de Soemerische
en de Babylonische taal.
Ook heeft de expeditie een prachtig Soemerisch paleis blootgelegd, met zuilen, 
trappen en muren, die fraai zijn versierd en die de oudst bekende voorbeelden te zien
geven van beeldschrift.
De expeditie, waarvan hier sprake is, werd uitgezonden door het Oxford en Field 
Museum. Zij werkt op de plek waar eenmaal Kisi, de oudste hoofdstad van Babylonië 
moet hebben gestaan, en waar de zetel was geweest van vier groote dynastieën vóór den
tijd van Sargon (ca. 2700 j. v. C.) den stichter van het Rijk van Agade.
Blijkens een mededeeling van professor Langdon, die het kamp der expeditie had 
bezocht, staan Weld-Blundell en medewerkers nog slechts aan het begin van groote 
ontdekkingen. De bouwvallen-stad, waar zij werken, beslaat een rechthoek van 8 K.M. 
bij 32 K.M.

14 mei 1924  Het Ur der Ghaldoeën.
Het bestuur van het Britsche Museum zal tezamen met de Universiteit van Pennsylvanië 
een archaeologische expeditie zenden naar het Ur der Ghaldoeën, waar men zal trachten
den bekenden toren uit te graven, welke ongeveer 24 eeuwen voor Christus moet zijn 
gebouwd en in de 6e eeuw voor Christus is gerestaureerd. Men verwacht talrijke 
opschriften te zullen vinden, welke nieuw licht werpen op de geschiedenis van 
Babylon.

14 december 1924  Het Spijkerschrift 
door Mr. G. KELLER.
Hoe men er in geslaagd is de Egyptische hiëroglyfen te ontcijferen, weten we 
allemaal, niet waar? Wij leerden het reeds op de H. B. S. of het Gymnasium, dat 
Champollion le jeune en anderen na de expeditie van Napoleon I naar Egypte te Rosette
de hand legden op een steen met drieërlei opschriften, nl. met Grieksche 
letterteekens. demotisch schrift en hieroglyfenschrift en hoe men, de eigennamen uit 
den Griekschen tekst opvisschend, deze naspeurde in de beide andere, op die wijze er 
een alfabet uit wist te destilleeren en zoo kwam tot de ontraadseling van het 
Egyptische schrift waarna men o.a. met behulp van het Koptisch de beteekenis der 
woorden kon opsporen.
Het is wel niet zoo simplistisch toegegaan als hier wordt voorgesteld, doch de 
methode van onderzoek is er toch wel mede aangegeven. Die methode heeft men ook 
getracht te volgen bij de ongeveer in denzelfden tijd ondernomen pogingen om aan het 
spijkerschrift zijn geheim te ontlokken. 
Spijkerschrift is een schrijfwijze waarbij de letterteekens gevormd worden door de 
samenvoeging van figuren, die het meest gelijken op een wig of spijker, een driehoek 
met zeer scherpen tophoek, waarvan de basis door een naar binnen gebogen lijntje 
wordt gevormd  Die spijkers staan òf rechtop, met de basis omhoog òf liggen 
horizontaal, met de basis naar links, en zijn afwisselend van grootte. Soms ook zijn 
de bases van twee wiggen tegen elkaar geplaatst, waardoor een stompe hoek met de 
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opening naar rechts wordt gevormd.
Spijkerschrift werd gebruikt zoowel door de oude Perzen en Meden als door de 
Assyriërs en Babyloniërs, doch over den gemeenschappelijken oervorm er van verkeert 
men in het duister. Vrij zeker is het spijker, schrift een verwording van een 
hiëroglyfenschrift, geboren in de buurt van den Ararat, en de onderzoekingen van 
Thureau Dangin (Recherches sur l'origine de l'écriture cunéiforme) wijzen daarop 
terwijl F. Delitzsch in zijn Im Lande des einstigen Paradieses dit vrijwel als 
positief vaststaand aanneemt, maar den oervorm kent men toch nog niet. 
Het heeft een paar eeuwen geduurd, eer men er met geduld en vernuft in geslaagd is 
dat schrift te ontraadselen. Het gaf dan ook nog heel wat harder noot te kraken dan 
het Egyptische schrift. Men stond, toen men zich er toe zette vooral daarom voor veel
grooter moeilijkheid, omdat men geen enkel houvast had zooals het Grieksch gaf op den
steen van Rosette voor nasporingen naar het hieroglyfenraadsel. 
De eersten, die de aandacht vestigden op het grillige geheimzinnige schrift, dat de 
muren en zalen van oud-Perzische bouwwerken bedekte, waren de Spanjaard dom Garcia de
Sylva de Figueroa, die in 1618 een bezoek aan Persepolis bracht, en de Italiaan 
Pietro della Valle, die in 1621 in briefvorm een beschrijving gaf van de bouwvallen 
derzelfde oude stad. Hij nam zelfs van vijf letterteekens een copie in zijn werk op, 
doch kwam hij een schuchtere poging om er eenige verklaring van te geven toch niet 
verder dan tot de later juist gebleken onderstelling, dat het Oud-Perzisch schrift 
was en dat dit van links naar rechts zou moeten worden gelezen. Eerst een halve eeuw 
later vraagt de Fransche reiziger Chardin belangstelling voor het oud-Perzische 
schrift, dat hij uitvoerig omschrijft, maar waarvan hij ten slotte moedeloos 
verklaart, dat het z. i. wel nimmer te ontcijferen zal zijn. Het staat in geen enkel 
verband tot andere schriften en zelfs de Parsen of Gebers, de oudste bewoners van het
Perzische land, weten geen uitsluitsel er over, terwijl hun eigen schrift het 
Gujrati, ook geen vingerwijzing oplevert.
Weer een halve eeuw later wijdt een vermaard Engelsch oriëntalist. Hyde, in zijn 
Historia Religionis veterum Persarum, een uitvoerige bespreking aan de bouwvallen van
Persepolis. Hij kon daarbij niet zwijgen over de raadselachtige teekenen, welke die 
overblijfselen bedekken, doch maakte zich er van af op een wijze welke hem waarlijk 
niet tot eer strekt. Hij besliste n.l. kortweg, dat zij eensdeels bedoeld waren als 
wandversiering, andersdeels niets anders konden zijn dan krabbels van reizigers, die 
daarmede bewijs zouden hebben geleverd van bun domheid en gebrek aan eerbied voor 
deze overblijfselen uit ouderen tijd. Hij vond ze zoo ergerlijke staaltjes van 
baldadigheid, dat hij er verder maar het zwijgen toedeed. Zeker de gemakkelijkste 
manier om er zich van af te maken.
Er is echter een meneer geweest, die 't nog erger heeft gemaakt dan deze Engelschman 
en dat is de Duitscher Anton Lichtenstein, een licht, dat in 1800 plotseling opblonk 
om het geheim van het spijkerschrift aan den dag te brengen. Dat geheim bestond 
volgens hem alleen voor wie niet lezen kon! Wie goed uit zijn oogen keek en aannam, 
dat het schrift van rechts naar links liep moest inzien, dat het verbastering was van
het Koesfische schrift, een soort van Arabischen schrijfvorm, dagteekenend uit de 
zevende en de achtste eeuw van onze jaartelling. En hij las al die geheimzinnigheid 
zoo vlot alsof het een doktersrecept was, vond er een Mohammedaanse gebed en ander 
moois in ... 't is maar goed, dat zijn naam zoozeer aan de vergetelheid is prijs 
gegeven, dat zelfs de Conversations lexion hem onvermeld laat!
Intusschen was men, dank zij den Deen Carsten Kiebuhr, den vader van den beroemden 
geschiedschrijver, het geheim van hst Spijkerschrift een stapje nader gekomen. Hij
demonstreerde nl. dat de opschriften, welke men op de gebouwen enz. aantrof, 
geschreven waren in drie onderling verschillende schrifturen en dat telkens een groep
van die drie schrifturen bijeengebracht was op zoodanige wijze, dat eerst enkele 
regels in betrekkelijk eenvoudig schrift waren ingebeiteld, daarnaast volgden een 
aantal regels wat samengestelder van compositie en daarnaast weer een stel regels 
waarin de groepeering van teekens, nog wat samengestelder was. Het vermoeden lag voor
de hand, dat de inhoud der drie groepen dezelfde was, de beide laatste een vertaling 
van de eerste kolom waren. In de tweede plaats constateerde Niebuhr, dat telkens de 
eene groep teekens van een volgende was gescheiden door een spijker of wig, verticaal
of schuin geschreven en bij leidde daaruit af, dat die spijker diende om de woorden 
van elkaar te scheiden.
Als men nu maar de beteekenis kende van de letters, die de woorden vormden! 
Tot die kennis heeft de Duitsche geleerde George Friedrich Grotefend op haast geniale
wijze ons gebracht. Het loont werkelijk de moeite in Menants studie over "Les 
écritures cunéiformes" te lezen, hoe Grotefend het raadsel heeft opgelost, hoewel hij
volstrekt niet specialiteit was op het gebied der Oostersche talen, doch veel meer 
Latinist. 
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De letterkasten onzer drukkerijen bevatten doorgaans geen spijkerschrift, zoodat ik 
me het genoegen moet ontzeggen om met reproducties van de door Grotelend gedeeltelijk
ontcijferde woorden voor den dag te komen. Ik moet dus volstaan met een aanduiding 
van zijn werkwijze. Grotefend begon met aan te nemen, wat Niebuhr had betoogd, dat in
het spijkerschrift van de eerste kolom de woorden van elkaar gescheiden worden door 
een rechtopstaande wig; wijders onderstelde hij, dat de teekens, die een woord 
vormden ieder met meer dan één letter voorstelden, het was dus geen syllabisch  
schrift en ook geen ideografisch schrift gelijk de hiëroglyfen maar zuiver 
letterschrift.
In dé derde plaats aanvaardde hij de onderstelling, dat de wijze, waarop de 
inscripties der Sassaniden (de vorsten van Perzië, die, met Artaxerxes te beginnen, 
over Perzië geheerscht hebben totdat de Arabieren onder Khalief Omar in 642 het land 
veroverden) de namen der regeerende koningin vermelden, teruggevonden wordt in de 
inscripties in spijkerschrift. Op deze wijze: A, koning der koningen, zoon van B, 
koning der koningen, zoon van C. 
Nu vond hij in elk van de drie verschillende soorten van inscripties hierboven 
vermeld, een agglomeratie van woorden, twee keer herhaald waarbij een der woorden een
herhaling was van het voorafgaande echter met een blijkbaar als buigingsuitgang 
bedoeld toevoegsel. Dat zou dan kunnen beteekenen "koning der koningen". Daaraan zou 
dan evenwel voorafgaan 'n eigennaam. Welke kon die eigennaam zijn? Die van een 
koning. Van welken koning? De door hem onder handen genomen inscripties werden 
aangetroffen op de ruines van bouwwerken gesticht door het geslacht der Achemeniden. 
Er zouden dus Achemenidennamen zijn afgebeeld.
Als men nu onderstelt — men ziet, dat Grotefend op sterk hypothetische wijze 
redeneerde — dat de inscripties aldus waren te lezen: A, koning der koningen, zoon 
van B, koning der koningen, zoon van C, dan valt daaruit af te leiden, dat C geen 
koningszoon is geweest, omdat over zijn afkomst wordt gezwegen. Dus is hij dan de 
stamvader van het koningsgeslacht geweest. Wie was de stamvader van de Achemeniden? 
Hydaspes. Wie was de zoon van Hydaspes? Darius. Wie was de zoon van Darius? Xerxes.
Nu, dan is alles zoo klaar als een klontje. Dan is de naam voorkomende in den eersten
regel voor de formule, welke "koning der koningen" kan voorstellen, die van Xerxes, 
die in den tweeden Darius.
Daarop kwam de vraag aan de orde: hoe hebben de oude Perzen de namen dier koningen 
gespeld? Grotelend onderstelde op grond van de Grieksche en Hebreeuwsche spelling en 
van mededeelingen van Strabo, dat Darius bij de Perzen zou geheeten hebben Darheusch 
en Xerxes Khscharscha. Elke letter van die namen zette hij in volgorde onder elke 
vermoedelijke letter van het spijkerschrift, en ziet, het klopte prachtig! De 
onderstelling scheen niet te gewaagd, dat men op den goeden weg was om het 
spijkerschrift te ontcijferen en Grotefend zette dan ook zijn onderzoekingen in die 
richting voort. Het ging niet altijd even glad, de ontraadseling van den naam van 
Ormuzd, (Auramazdâ) had b.v. heel wat voeten in de aarde, maar, in ieder geval, de 
methode van onderzoek was gegeven. In die richting is voortgegaan door tal van 
geleerden, we noemen alleen Eugène Burnouf, diens vriend Lassen en sir Henry 
Rawlinson, totdat men een tweede stap deed. Men kon nu wel de woorden, ongeveer 
lezen, doch begrijpen deed men ze nog niet. En dat was toch wel de hoofdzaak.
Betrekkelijk is dat geen moeilijk vraagstuk geweest. Het Zend, de taal van de Avesta 
van Zoroaster, had men dankzij den Franschen geleerde Anquetil-Duperron leeren 
kennen. Ze behoort tot de zoogenaamde Iranische talen en is daarvan de Oost-Iranische
tak, terwijl het Oud-Perzisch van het spijkerschrift behoort tot de West-Iranische 
talen. De verwantschap dier talen is zoo nauw, dat de kennis van het Zend een voor 
philologen betrekkelijk gemakkelijke brug was om tot de vertaling van het oud-
Perzische spijkerschrift te komen. Zoodra men het spijkerschrift kon lezen is men die
richting ook ingeslagen en ik zal niet zeggen dat dit door de geleerden nu even 
gemakkelijk wordt gelezen als b.v. het Grieksch door een gymnasiast, maar voor 
onoplosbare geheimen staat men toch niet, wanneer men een fragment met Perzisch 
spijkerschrift ontdekt. In alle universiteitssteden van de wereld vindt men thans 
geleerden voor wie zoo'n brok oud-Perzië geen "crux" maar een versnapering is.

Gelijk ik hierboven schreef, was de inscriptie, welke voor Grotefend punt van uitgang
was voor zijn onderzoek zoo rijk aan hypothesen, geschreven in drie schrijfwijzen, en
volstond hij met het ontraadselen van de eerste kolom, waardoor men tot de kennis van
het oud-Perzisch is gekomen. Maar de mannen der wetenschap waren daarmede uit den 
aard der zaak niet tevreden. Ook hier kan men zeggen: "l'appétit vient en mangeant", 
men wilde nu ook de andere regels, samengestelder van schriftuur, gelijk ik zeide, in
modern schrift overgebracht hebben. Om daartoe te geraken, ging men volgens dezefde 
methode te werk — met goed gevolg. De Deensche oriëntalist, prof. N. L. Westergaard, 
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kwam na een reis door Azië in 1844 voor den dag met een vertaling ven de tweede kolom
spijkerschrift. Het was een vertaling in het Medisch van de kolom oud-Perzisch, 
waarmede het groote verwantschap vertoonde. Men vertrouwde hem aanvankelijk niet 
recht, doch latere onderzoekers, met name de Fransche geleerde de Saulcy, erkende in 
1850, dat Westergaard volkomen wetenschappelijk te werk was gegaan en juist had 
gezien door bij zijn onderzoek het schrift van de eerste kolom als uitgangspunt te 
nemen. En toen men nu de derde kolom onder handen nam, kwam men tot gelijksoortige 
uitkomsten, met dien verstande echter, dat men door vergelijking met de leemen 
tafeltjes en baksteenen, die men in de puinhopen van Assyrië en Babylonië aantrof tot
de ontdekking kwam, dat men te doen had met een Assyrische vertaling van het oud-
Perzische geschrift van de eerste kolom. Dat was echter geen eenvoudig letterschrift,
doch een syllabisch schrift en soms ook een ideografisch schrift. Dat opende wijde 
gezichteinders voor de wetenschap. De oriëntalisten, met name Sir Henry Rawlison, 
Hincks en Oppert, wierpen zich begeerig op de studie van het Assyrisch spijkerschrift
en nadat men aanvankelijk met behulp van drietalige inscripties — er zijn er heel wat
gevonden — het Assyrisch wist over te zetten in het Perzisch en vandaar in een der 
moderne talen, kon men zich ten slotte vrij maken van de Perzische brug. Men ontdekte
nl. dat het Assyrisch behoorde tot de Semitische talen, nauw verwant staan het 
Hebreeuwsch en het pleit was toen spoedig gewonnen. Men is thans in staat elk 
fragment spijkerschrift te ontcijferen. Daarbij legt het geen gewicht in de schaal, 
of de vondst van Assyrische of van Babylonische herkomst is. Immers de heide volken 
gebruikten hetzelfde schrift en hun talen waren zoo nauw verwant, dat men volgens de 
deskundigen ten hoogste van dialectverschillen kan spreken.
Ik heb hier in enkele trekken geschetst de de wijze, waarop men tot ontraadseling van
het spijkerschrift, is gekomen. In werkelijkheid is alles niet zoo eenvoudig 
toegegaan als hier is aangeduid. Het heeft aan de knapste en vernuftigste koppen 
jaren van studie gekost en vooral het Assyrische spijkerschrift heeft hoofdbreken 
bezorgd wegens zijn gemengd karakter van letterschrift, syllabisch en ideografisch 
schrift. Daarbij komt het ongewoon samengestelde karakter der letterteekens, de 
bijeenvoeging van wigvormige figuren, waarbij het kleinste verschil van groote 
beteekenis is. En als men nu maar altijd te maken had met monumentale opschriften. 
Maar er zijn leemen tafeltjes gevonden van geen grooter oppervlak dan onze baksteenen
en vaak kleiner, er zijn leemen cylinders van groot en klein formaat aangetroffen, 
alle dicht bezet, volgekrabbeld met scherpe driehoekjes, schijnbaar op de grilligste 
wijze door elkaar liggend als de stokjes in een knibbelspel en men heeft zich 
afgevraagd, hoe een volk van zoo hooge beschaving als de Babyloniërs, het hebben 
kunnen stellen met zulk een onpraktisch schrift. Men oordeele daarover echter niet te
scherp! Ik wil net eens verwijzen naar het Chineesche en het Japansche schrift, die 
waarlijk in schijnbare grilligheid niet onderdoen voor het spijkerschrift, maar de 
vraag stellen wat een oude Babyloniër van ons handschrift en vooral van ons 
notenschrift zou zeggen, als hij b.v. een minnebrief, een fuga van Bach of een 
partituur van een werk van Wagner in handschrift voor zich kreeg. Zou bij niet 
dezelfde vraag stellen, en niet ten onrechte? Het onderwijs in lezen en schrijven nam
in Babylon vele jaren in beslag, maar waar de onderrichtsvakken betrekkelijk weinige 
waren, kan men wel zeker zijn, dat een Babylonische jongen of meisje, met loffelijk 
ontslag de school verlatende, met dezelfde virtuositeit een brief op klei kon 
schrijven of lezen als wij een memorie opstellen of een sonate van Beethoven spelen. 
't Is alles maar een kwestie van kunnen en niet minder van gewoonte.

23 januari 1925  Koning Nebukadnezar.
I. (604—562).

Een gebeurtenis van den eersten rang, met verstrekkende gevolgen, was de val van 
Ninevé, de trotsche hoofdstad van Assyrië, in het jaar 606 vóór Christus. Een schok 
van ontroering doortrilde heel het wereldrijk, toen de tijding van de verwoesting 
"der door Istar beminde stad", zich verbreidde. De stad aan de Tigris had gegolden 
voor "een duurzame stichting, wier plan van oudsher aan het stergewelf geteekend 
was", zooals Sanherib, de groote monarch, het eenmaal had uitgedrukt. 
En nu — gevallen, verwoest, van den aardbodem verdwenen. Doch dat nog niet alleen! 
Met de hoofdstad was tegelijkertijd het heele rijk bezweken, het reusachtige 
wereldrijk! Feitelijk was, in de oogen der toenmalige bevolking, door den val van 
Ninivé heel het aardrijk van gedaante veranderd. Op de puinhoopen eener oude wereld, 
moest het gebouw der toekomst worden opgetrokken. Wat daarbij dadelijk voor ieder 
zichtbaar werd was het feit, dat in de plaats van de Assyrische monarchie niet 
opnieuw een ander wereldrijk ontstond, doch dat van nu af twee groote staten naast 
elkander zouden bestaan. Samen hadden Cyaxares van van Medië en Nabopalassar van 
Babylonië den laatsten vorst van Ninivé beoorloogd; samen hadden ze de overwinning 
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behaald op den gemeenschappelijke vijand, samen ook werd de buit gedeeld. Zoo zien 
we, in plaats van het ééne rijk der Assyriërs, na het jaar 606 op de politieke kaart 
der wereld twee nieuwe rijken: over het oostelijk deel, dat is over Medië, voeren 
Cyaxares en zijn opvolgers het bewind, terwijl het Westen, onder heerschappij van 
Nabopalassars dynastie, als 't Nieuw-Babylonische rijk nog een groote rol in de 
historie heeft gespeeld.
En dan was er nog altijd — Egypte, het land der pharaonen. Wel was het geen 
wereldmacht meer, als in de dagen van Thoetmes II en Ramses II — maar het deed zoo af
en toe toch nog eens van zich hooren. De koningen van het Nijlland hadden wel wat van
een sphinx, die je eigenlijk nooit goed kunt vertrouwen: wie weet, of het beest niet 
eens zijn klauwen uitstrekt om naar zich toe te halen, wat onder zijn bereik ligt!
De Egyptische monarch strekte werkelijk zijn grijparmen uit, toen de Assyrische 
wereldmacht ineenstortte. Wie ook een oogenblik beduusd mocht wezen, door het groote 
gebeuren, dat hij voor zijn oogen zag afspelen — niet pharao Necho: die overzag 
terstond den toestand en weinige oogenblikken later stonden zijn soldaten in het land
der Judeeërs, wier koning Josia sneuvelde bij Megiddo; als in stormpas marcheerden 
daarop de Egyptische troepen naar het noorden en bereikten de oevers van den Eufraat.
Doch dan is ook het einde van den triumf daar, want op het tooneel der wereldhistorie
verschijnt voor het eerst — Nebukadnezar, de zoon van Nabopalassar. Zijn debuut werd 
een grootsche victorie: bij Karchemis weren de Egyptenaren volkomen verslagen en, wat
nog restte van het leger, keerde terug, nog sneller dan het gekomen was. 
Van dezen slag bij Karchemis (605 vóór Chr.) heeft Jeremia de volgende, schoone. 
beschrijving gegeven:

Rust toe het schild en de rondas, 
nadert tot den strijd. 

Spant aan de paarden en klimt op, 
gij ruiters, en stelt u met helmen! 
Veegt de spiesen, 
trekt de pantsers aan! 

Wie is hij, die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren? 
— Egypte trekt op als een stroom! 
zijn wateren bewegen zich als de rivieren! 
En dan dat bijtend sarcasme: 
Trekt op, gij paarden en raast, gij wagens en laat de helden uittrekken: 
de Mooren en de Puteërs, die het schild hanteeren, en de Lydiërs, die den boog 
hanteeren en spannen. 
En dan plotseling dien overgang, in donderenden ernst: 
Maar — deze dag is des Heeren, des Heeren der heirscharen, een dag der wrake... 

het zwaard zal eten en verzadigd 
en dronken worden van hun bloed! 

En dan tenslotte de volledige ondergang, geteekend in deze woorden: 
Egypte is een zeer schoone vaars; 
de slachter komt; hij komt van 't Noorden! 

Edoch — zoo ver was het in 605 nog niet. Wel werden al de syro-palestijnsche rijkjes 
vazal-staten van Babel, maar plotseling keert Nebukadnezar met zijn gansche leger 
overhaast naar Babel terug. Waarom? Omdat het bericht van zijns vaders dood hem 
bereikte (604) en het er dus voor hem op aan kwam, zich van het bezit van den troon 
te verzekeren. Dat dit den held van Karchemis met weinig moeite gelukte, is bijna 
onnoodig te vermelden. 
Zoo aanvaardde dan Nebukadnezar in het jaar 604 vóór Chr. de heerschappij over het 
Nieuw-Babylonische rijk. Vele jaren heeft hij den heerschersschepter gezwaaid — pas 
in 562 is hij overleden — en voor zoover de ver van volledige berichten uit dien tijd
ons in staat stellen een oordeel te vormen kunnen we niet anders zeggen, dan dat hij 
uitnemend heeft geregeerd. Wie kennis neemt van wat hij heeft tot stand gebracht op 
het gebied bouwkunst, van irrigatie, van handel en verkeer, in één woord van alles 
wat hij heeft gewrocht in staat en maatschappij, die geraakt diep onder den indruk 
van dit machtig organisatorisch talent en die verstaat het ook, dat Nebukadnezar in 
trotsche zelfverheffing kon spreken van "het groote Babel, dat ik gebouwd heb!" — 
Zeker — Nabopallassar had de fundamenten gelegd, doch op die fundamenten had hij, 
Nebukadnezar, het gebouw van 't Nieuw-Babylonische rijk opgetrokken en heerlijk 
voltooid.
Wie zich den grooten monarch van Babel voorstelt als een krijgsman, zoó als b v. 
later een Caesar of een Alexander de Groote, die dwaalt. Ja, wel wist ook 
Nebukadnezar het zwaard te hanteeren — de slag bij Karchemis heeft het getoond; maar 
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toch, niet als een held, van wiens dappere daden de nageslachten weten te verhalen, 
doch als een wijzen, rechtvaardigen vredevorst heeft Clio, de Muze der Historie, het 
portret van Nabopalassars zoon geteekend. Behalve zijn strijd tegen Egypte en tegen 
de door Egypte tot opstand aangehitste syrische staatjes, waaronder ook Juda, heeft 
Nebukadnezar weinig oorlog gevoerd gedurende zijn lang bewind.
Over die militaire ondernemingen wil ik allereerst iets mededeelen, — niet omdat over
krijgsgebeurtenissen gemakkelijker zou zijn te verhalen dan over de werken des vredes
— maar omdat we dan te doen krijgen met dat uiterst merkwaardige volk der Joden, niet
den tragischen ondergang van Juda en den droeven val van Jeruzalem.
Met opzet spreek ik hier van Joden, en niet van Israëlieten. Ik bezig dat woord 
natuurlijk heelemaal niet smalend, doch gewoon in zijn historische beteekenis. Gij 
herinnert u wellicht den gang van zaken. Het koninklijk, waarover David en Salomo 
hadden geregeerd, was na den dood van laatstgenoemden monarch, mede naar aanleiding 
van zijn absolutistische neigingen, in twee, gewoonlijk elkander beoorlogende staten 
uiteengevallen: het rijk van Israël (de tien-) en het rijk van Juda (de twee stammen)
Toen Nebukadnezar met zijn heir naar Palestina trok bestond eerstgenoemd rijk al lang
niet meer: reeds in 721 was het ingelijfd bij het Assyrische wereldrijk en de 
Israëlieten waren weggevoerd uit hun land, weggevoerd voor altijd. Juda sleepte zijn 
bestaan nog anderhalve eeuw voort, altijd meer of minder afhankelijk van Assyrië — 
denk b.v. maar aan koning Achaz die de opperhoogheid van Tiglath-Pileser erkende door
in den tempel te Jeruzalem een altaar naar assyrisch model te bouwen en zelf daarop 
te offeren, ter eere van een der assyrische goden. Doordat Juda echter aan de 
uiterste grenzen van het wereldrijk gelegen was, en bovendien grensde aan Egypte, is 
van absolute onderworpenheid geen sprake. Zooals reeds gezegd, hitsten de Egyptische 
pharaonen telkens de vorsten der kleine syrische staatjes tot opstand aan — 
natuurlijk niet egoïstische bedoelingen. Die kleine potentaatjes, door den 
Egyptischen monarch ten zeerste gevleid, moesten voor hem de kastanjes uit het vuur 
halen — doch zij waren het ook, die het eerst en het gevoeligst de gevolgen van een 
militaire onderneming tegen Assyrië ondervonden.

Na 606, toen het Nieuw-Babylonische rijk de erfenis te in het westen aanvaard had, 
bleef de toestand voorloopig gelijk ze was Doch toen Zedekia, de koning van Juda, in 
verband met Tyrus en Sidon en nog 'n paar kleine staatjes, en rekenend op den steun 
van Psamtik II — opvolger van den zooeven genoemden pharao Necho — den vaan van den 
opstand dacht te verheffen, toen besloot Nebukadnezar een einde aan het geharrewar te
maken. Nog dreef echter de onweerswolk voorbij, doch toen Psamtji II was gestorven en
zijn opvolger, pharao Hofra opnieuw in Syrië ging intrigeeren, toen aarzelde 
Nebukadnezar ook geen oogenblik meer: voor altijd zou hij een einde maken aan de 
woelingen in den westelijken uithoek zijner uitgestrekte monarchie. Het uur van den 
ondergang van Juda en van Jeruzalem was nabij: geen schijnkoning zooals Zedekia, die 
immers bij de gratie van Babel regeerde, zou weer in de gelegenheid komen rebel te 
worden.
Tegen het einde December 588 begon de belegering van Jeruzalem. Anderhalf jaar duurde
dit beleg; de bevolking verdedigde zich met den moed der wanhoop en der 
vertwijfeling, doch op een der eerste Julidagen van het jaar 586 drongen de vijanden 
door een bres in den noordelijken muur de stad binnen. De laffe Zedekia dacht op dat 
oogenblik aan niets anders dan aan berging van het vege lijf: door het Kidrondal 
vluchtte hij in de richting van den Jordaan; misschien dat het hem gelukken kon 
veilig en wel in het land der Moabieten te komen!
Het is hem niet gelukt Dicht bij den Jordaan is Zedekia gegrepen; nadat zijn eigen 
zonen en Juda's grooten voor zijn oogen waren gedood, werden hem zijn oogen 
uitgestoken.
En Jeruzalems lot? De stad werd volledig verwoest; de muren werden neergehaald, de 
tempel werd vernield. Niets bleef er over van de vroegere heerlijkheid. De inwoners 
werden gevankelijk weggevoerd naar Babel, waar ze, gezeten aan den oever van den 
Eufraat vol heimwee terugdachten aan het land der vaderen.
Zoo was de orde in het westen des rijks hersteld. Alleen Tyrus, de machtige  
"zeekoningin" behield zijn zelfstandigheid: zoo sterk was deze zeevesting, dat het de
Babylonische troepen niet gelukte haar in te nemen, zelfs niet na een beleg van 
vijftien jaren!
Eu hiermee nemen we afscheid van de krijgsgebeurtenissen; in een volgend artikel hoop
ik u bezig te houden met de werken des vredes.      K.

31 januari 1925  Koning Nebukadnezar.
II. (604-562). 

Nebukadnezar, de machtige vorst van het Nieuw-Babylonische rijk, die zich zelf "de 
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koning der vier wereldstreken", "de koning van het heelal" noemde, is een vorst des 
vredes geweest, behalve tegen Egypte en tegen de kleine Syrische staatjes, die door 
Egypte telkens weer tot opstand werden aangespoord, heeft Nebukadnezar geen oorlogen 
van eenige beteekenis gevoerd.
Militairistische neigingen, zooals Assyrische monarchen schier zonder uitzondering 
hadden bezeten, kende de zoon van Nabopalassar niet. Wanneer hij al krijg voerde, dan
was het, omdat het niet anders kon: niet hij, maar de Egyptische pharao trad als 
aanvaller op en wat de syrische vorsten betreft, wat waren het anders dan opgestane 
rebellen, die tot rede moesten worden gebracht? Inderdaad, bezien van uit het 
standpunt, van waaruit "de koning van het heelal" de gebeurtenissen die binnen en 
buiten de grenzen van zijn rijk voorvielen moest beschouwen, kan men niet anders 
getuigen, dan dat beide oorlogen noodzakelijk en onafwendbaar waren. Het herstel van 
de orde in het westen is bovendien een zegen voor dat deel van het reusachtige rijk 
zelve geweest.
Gedurende zijn lange regeering (van 604 tot 562) heeft Nebukadnezar al zijn krachten 
gewijd aan de bevordering van de belangen des rijks. Voor de wereld beteekende zijn 
bewind een periode van rust en vooruitgang, bovenal van herstel, van restauratie. 
Immers, de eeuw, die aan den val van Ninevé en den ondergang der Assyrische 
wereldmacht was voorafgegaan, was een tijd van aanhoudenden krijg geweest. De 
krachtige hand van Nebukadnezar gaf zoo aan de volkeren gelegenheid om weder op het 
verhaal te komen en weer op te bouwen, wat door den strijd was vernield. Toen 
Nebukadnezar het bewind aanvaardde lag niet alleen Ninevé in puin, doch ook Babel had
veel van een ruïne; toen de groote koning twee-en-veertig jaar later overleed was 
Babel een schitterende stad, het pronkjuweel der aarde, met tal van heerlijke tempels
en schoone paleizen.
En niet alleen Babel verrees als een Phoenix uit haar asch, doch overal in het 
uitgestrekte rijk werden de verwoeste steden herbouwd en opnieuw van sterke muren en 
wallen voorzien. Bekend is ook de z.g. Medische muur, op bevel van Nebukadnezar 
gebouwd ten noorden van de hoofdstad, tusschen de groote rivieren Euphraat en Tigris.
Deze muur moest dienen om een eventueelen aanval der Meden af te weren; vandaar ook 
zijn naam.
Tal van uitstekende maatregelen ten behoeve van, den landbouw zijn door Nebukadnezar 
genomen. Van groote beteekenis was de bedijking van den Euphraat en het graven van 
verschillende bevloeiingskanalen. Naar het voorbeeld van Amenemhat III, die omstreeks
1850 in Egypte het meer Moeris had laten graven, teneinde den watertoevoer van den 
Nijl ten behoeve van den landbouw te reguleeren. werd ook in het Tweestroomenland een
groot reservoir geschapen. Allemaal maatregelen, zooals u ziet, in het belang der 
landbouwende bevolking.
Doch niet alleen de boeren, ook de kooplieden en de handwerkers hadden alle reden, 
zich te verheugen over bewind van Nebukadnezar. Reeds op zichzelf was het herstel van
de orde en het handhaven van de rust ten voordeele van den handel, doch bovendien 
werden nieuwe wegen aangelegd, bruggen geslagen enz. Hoe zulke bruggen er uit zagen 
weten we o.a. uit de beschrijving van den "Vader der Historie", Herodotus, die in 455
vol verbazing de brug over den Euphraat aanschouwde. Deze brug is niet het werk van 
Nebukadnzar, doch van zijn vader Nabopalassar. Toen Herodotus hem zag, was hij dus 
reeds meer dan 150 jaren oud. Op steenen pijlers rustte de eigenlijke brug, en het 
waren juist die pijlers, welke de bewondering van den Griek opwekten. Teneinde zoo 
weinig mogelijk last te hebben van het dikwijls snel stroomende water, waren ze 
toegespitst naar de stroomrichting. Zoo hebben ze daar vele tientallen van jaren 
gestaan, en wie zal zeggen hoevele duizenden menschen over die brug van den eenen 
oever naar den anderen gegaan zijn!
Onder de regeering van Nebukadnezar werd Babel een van grootste en drukste 
handelssteden van de geheele wereld; geen wonder dat de naam van den grooten 
vredesvorst nog jaren lang in dankbare herinnering bewaard bleef. Te meer, daar na 
zijn dood het verval weer spoedig intrad en nieuwe oorlogen veel van het door hem tot
stand gebrachte werk vernielden. Toen werden ook de door hem gestichte tempels 
verwoest en gingen zijn prachtige paleizen in vlammen op.

Over die tempels en paleizen nog enkele woorden. Nebukadnezar moge veel gedaan hebben
ten behoeve van den landbouw en in het belang van handel en verkeer — het allermeest 
heeft hij toch zeker zich wel bezig gehouden met alles wat op bouwkunde betrekking 
heeft. Zooeven deelde ik reeds mede, dat hij al zijn aandacht besteed heeft, aan den 
wederopbouw van de hoofdstad des rijks. Dat daarbij volgens een bepaald plan 
systematisch gewerkt werd is onder anderen duidelijk aan het licht gebracht door het 
Duitsche Orientgesellschaft, dat van 1899 tot het uitbreken van den wereldoorlog, dus
omstreeks 15 jaren, onvermoeid de ruinen van het oude Babel heeft doorvorscht. Tal 
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van straten zijn "blootgelegd", tal van burgerwoningen zelfs teruggevonden. Dat in de
dagen van Nebukadnezar volgens bepaalde voorschriften moest worden gebouwd, of om het
in moderner bewoording te zeggen, dat reeds Nebukadnezar een bouwverordening heeft 
uitgevaardigd, valt hieruit gemakkelijk vast te stellen. Trouwens, hij was de eerste 
niet, die zulks deed. Uit den tijd van den Assyrischen koning Sanherib, die van 705 
tot 681, dus een eeuw vroeger regeerde, is een inscriptie bewaard gebleven, waarin 
ons wordt medegedeeld, dat iemand, die bij het leggen van fundamenten de rooilijn 
overschreed, boven zijn woning aan een hoogen paal moest worden opgehangen!

Van de straten in de stad van Nebukadnezar is de Processiestraat wel een der 
allervoornaamste geweest. Langs dien prachtig geplaveiden weg werden bij feestelijke 
gelegenheden, na behaalde overwinningen, op Nieuwjaarsdag, enz. de goden van Babel — 
Mardoek voorop — in processie rondgeleid. Op die gewoonte doelt ook de profest 
Jesaja, wanneer hij zegt: "Zij weten niets, die hunne houten gesneden beelden 
dragen." (Jes. 45, 20). Een afbeelding van een zoodanige processie komt o.a. voor in 
het boekje van Delitzsch ("Babel und Bibel") dat voor eenige jaren zoo veel beroering
te weeg gebracht heeft. We zien daar, hoe een aantal godinnen, gevolgd door den 
dondergod, door soldaten worden gedragen en hoe het zware beeld van een kolossalen 
stier wordt getransporteerd.
— Langs die Processiestraat stonden enkele zeer bekend geworden meesterwerken van 
bouwkunst. Ik noem allereerst den grooten ziggoerat (tempeltoren), die men wel voor 
"den toren van Babel" heeft aangezien. Welk een reusachtig gevaarte deze ziggoerat 
was, kunt ge u voorstellen, als ge weet, dat de zijden van het vierkante grondvlak 92
Meter lang waren terwijl de hoogte van den toren eveneens 92 M. bedroeg. Een 
afbeelding toont ons, hoe Nebukadnezar, destijds nog kroonprins, leem aandraagt voor 
den bouw, terwijl zijn broer Nabo-sjoem-lisjir bezig is met aarde op te graven.
Wanneer men van dezen toren de Processiestraat in noordelijke richting volgde, kwam 
men door de schoone Istarpoort bij het paleis "van den jubel en de vreugde", terwijl 
ten zuiden van den ziggoerat een prachtige tempel van Mardoek verrees. Het 
eerstgenoemde gebouw besloot binnen zijn muren een feestzaal, 17 M. breed en 52 M. 
lang. De lengte stond dus tot de breedte ongeveer als 3 tot 1; deze verhouding komt 
zeer dikwijls voor: de getallen 3 en 7 spelen een zeer groote rol in het oude Babel.
Dichtbij dit koninklijk slot, vermoedelijk ten noordoosten ervan, hebben we naar alle
waarschijnlijkheid de plaats te zoeken, waar de beroemde "hangende tuinen" zich 
eertijds bevonden. Grieksche schrijvers hebben dezen aanleg in verband gebracht met 
die mythische Semiramis, doch volgens de meening der tegenwoordige geleerden mag wel 
als zeker aannemen, dat Nebukadnezar de tuinen heeft laten aanleggen voor zijn 
Medische gemalin. (Hij was getrouwd met een dochter van Cyaxares, den bondgenoot  
zijns vaders in strijd tegen Assyrië}.
— Ook de tempel van Mardoek moet een schitterend bouwwerk zijn geweest, versierd als 
hij was met zilver en goud en allerlei kostbare edelgesteenten. Bij het begin van elk
jaar werd in dezen tempel een vergadering van alle goden gehouden: Mardoek was de 
president en onder zijn voorzitterschap werd het lot geworpen, waaruit de priesters 
gingen voorspellen, wat er in het komende jaar zou plaats hebben. De koning zelf 
woonde deze plechtigheid bij en het is, dunkt me, niet te gewaagd om in de 
voorzeggingen der priesters het regeeringsprogramma van den monarch te herkennen; 
onder veel ceremonieel liet Nebukadnezar zijn "troonrede" telken jare voorlezen door 
de dienaars van den grooten god Mardoek "den heer der wereld"! 
In 561 is Nebukadnezar gestorven. Vier vorsten hebben na hem nog geregeerd over het 
Nieuw-Babylonisch rijk, doch allen slechts enkele jaren. Onder Nabonedus "een 
archeoloog, te kwader ure met het koninklijk purper omhangen", die zelf geschiedenis 
ging studeeren en de regeering overliet aan zijn zoon Bel-sjar-oesoer (Belsazar), 
kwamen de Perzen en veroverden de stad van Nebukadnezar (539). 
Dat was het einde van het Nieuw-Babylonisch rijk.     K.

11 februari 1925  Robert Koldewey.
De architect en oudheidkundige Robert Koldewey, leider van de opgravingen in Babylon,
is te Friedenau in den ouderdom van 69 jaar overleden.

1 maart 1925  Lezingen van prof. dr. C.J. Thierry.
Prof. dr. G. J. Thierry hield gisteren voor de deelnemers aan de archaeologische 
lezingen, door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ingericht, zijn tweede lezing 
over "Babylonisch-Assyrische Kunst". In zijn eerste lezing, die op 20 dezer is 
gehouden, had spr. aan de hand van talrijke lichtbeelden een algemeen beeld 
opgehangen van het land, de beschaving en de kunst van het Babylonië en Assyrië uit 
de oudheid. In het kort schetste hij het werk van de geleerden die daar opgravingen 
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verrichtten en toonde aan hoeveel waardevolle gegevens aan het licht zijn gebracht. 
Iets langer stond spr. stil bij de quaestie van de ontcijfering van het 
spijkerschrift, waarvoor de te Ninive ontdekte bibliotheek uit kleitafeltjes 
bestaande van koning Asurbanipal belangrijk materiaal leverde. Tot beter begrip van 
de kunst van Assyrië en Babylonië gaf spr. ook enkele voorbeelden van de kunst der 
vóór-semietisehe bewoners van Babylonië, nl. van de Sumeriers, die tevens uitvinders 
waren van het spijkerschrift: b.v. van Goedea (2600 v. Chr.); verder zgn. Gierenstele
waarop de overwinning van koning E-annatoem is afgebeeld. Doch de eigenlijke 
Assyrische en Babylonische kunst is ons vooral bekend uit de resten van de 
koningspaleizen als dat van Sargon (720 v. Chr.) en van Asurbanipal (650 v. Chr.), 
waar kostbare versieringen op muren, poorten, plaveisel, zolderingen, enz. werden 
gevonden. Vooral merkwaardig zijn de voorstellingen van leeuwen, draken, of stieren 
met gekleurde geëmailleerde tegels in relief uitgevoerd. Terloops werden door spr. 
vergelijkingen tusschen deze kunst en die der Egyptenaren gemaakt. 
In zijn tweede lezing behandelde prof. Thierry meer in het bijzonder den godsdienst. 
Door talrijke voorstellingen weten wij dat men geloofde aan een soort persoonlijke 
beschermengelen die gewoonlijk gevleugeld worden afgebeeld. Bij den ingang van 
tempels en palijzen vindt men ook vaak beelden van gevleugelde dieren als leeuwen en 
stieren die deze gebouwen moesten beschermen tegen allerlei daemonen. Spr. toonde ook
een reconstructie van den hoofdtempel in Babel, met tempeltoren, plein en poorten en 
vond daarbij aanleiding even te wijzen op enkele godsdienstige denkbeelden der 
Babyloniërs. Deze hadden nl. aanvankelijk voor iedere stad afzonderlijke goden, wier 
macht als het ware gelijken tred houdt met de politieke beteekenis der steden. Dit 
blijkt duidelijk bv. wanneer sinds Hammoerapi Babel rijkshoofdstad wordt. Van enkele 
der voornaamste goden zooals Adad, Ea, Mardoek werden voorstellingen getoond en spr. 
gaf daarbij enkele interessante mededeelingen ten beste over de Babylonische 
scheppingsverhalen, waarmede hij weer de Israëlitische scheppingsverhalen in verband 
bracht. 
Spr. eindigde zijn belangwekkende lezing met het projecteeren van enkele afbeeldingen
betrekking hebbende op de politieke geschiedenis van Assyrië en meer in het bijzonder
op de militaire verrichtingen die bij dit volk een overwegenden rol hebben gespeeld. 
Hij wees er daarbij op dat in deze kunst symboliek en realisme nauw verbonden zijn. 
Door vergelijking met Egyptische voorstellingen van denzelfden aard was dit duidelijk
te illustreeren. De Egyptenaar blijft meer algemeen en drijft de stileering veel 
verder. De Assyriër schildert met voorliefde concreete voorstellingen. De wijze 
waarop hij het maken van een bres in den muur eener bestormde stad weergeeft, waarop 
hij de beschieting aanduidt enz. is onder dat opzicht zeer karakteristiek. Dit is 
n.m. zeer duidelijk te zien bij reliëfs waarop het verloop van de inneming van de 
Judeesche stad Lachis door Sanherib is afgebeeld (p.m. 700 v. Ch.). Ook op de mooie 
obelisk van Salmanassar (p.m. 800 v. Ch.), dio zich in het British Museum bevindt, is
dit te zien.

4 maart 1925  Een Klei-bibliotheek.
In het Britsch Museum te Londen bevinden zich meer dan 20.000 klei-tabletten, welke 
gedeeltelijk behoord hebben tot de bibliotheek van den Assyrischen koning 
Ashurbanapol, die van 668 tot 626 vóór Christus regeerde. Een groot gedeelte werd in 
1849 opgegraven door Layard in de ruïnen te Kouyunjik (tegen over Mosoel) ter plaatse
waar de stad Ninive heeft gelegen.
Door deze bibliotheek hebben wij de nu vermaarde Babylonische scheppingsgeschiedenis 
leeren kennen, benevens het verhaal van den zondvloed en van een Babylonischen Job.

8 maart 1925  Lezen en Schrijven vóór 4000 jaar. 
door Mr. G. Keller.
Van het een komt men op het ander. Toen ik eenigen tijd geleden mij, al snuffelend, 
verdiepte in de geschiedenis van de ontcijfering van het Spijkerschrift, heb ik ook 
enkele, werken in banden gehad, waarin werd medegedeeld, wat men had weten op te 
diepen omtrent het maatschappelijk leven van de oude volken, die dat schrift gebruikt
hadden. En die zijn mij een openbaring geweest. Mijn kennis omtrent de 
beschavingstoestanden van die oude, reeds lang van den aardbol verdwenen volken was 
hoofdzakelijk ontleend aan Herodotus en nu is het wel amusant, wat de vader der 
geschiedschrijving verhaalt van de zeden en gebruiken bij de Perzen, Assyriërs en 
Babyloniërs, doch zijn wetenschap was vaak wetenschap uit de tweede hand, meer 
anecdotisch dan wetenschappelijk en met volle erkenning van zijn goede trouw toch 
niet altijd betrouwbaar.
Maar thans weet men er, bij manier van spreken, alles van. Vooral omtrent het leven '
der oude Babyloniërs zijn we goed op de hoogte gekomen, dank zij de ontcijfering van 
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de duizenden tegels met Spijkerschrift, welke men heeft gevonden en die ons het 
afdoende bewijs hebben geleverd, dat in de dagen dat aartsvader Abraham zijn kudden' 
weidde in het landschap Ur, te Babylon een beschaving bestond, welke men haast 
geneigd zou zijn met het woord modern aan te duiden. 
Heeft men zich bv. wel voorgesteld, dat de kunst van lezen en schrijven vrijwel 
algemeen werd beoefend in de dagen van Hammurabi, den vermaarden wetgever, die 
omstreeks 2100 jaar vóór onze jaartelling leefde? Wat hij uitvaardigde werd met 
spijkerschrift in leem gegrift en de gewone burger nam er kennis van gelijk wij 
kennis nemen van de afkondiging van een regeeringsmaatregel. welke op een aanplakbord
is aangebracht. Of er leerplicht heeft bestaan in het Babylonië van die dagen heb ik 
niét kunnen opdiepen, maar wel was het gewoonte, dat men de kinderen vroeg ter schole
zond, niet enkel de jongens, maar evengoed de meisjes. De positie der vrouwen was 
trouwens bij de oude Babyloniërs volstrekt niet die van ondergeschikten van den man. 
Ze waren gelijkberechtigd, konden zonder mannelijken bijstand burgerrechtelijke 
handelingen verrichten, stonden aan het hoofd van soms belangrijke ondernemingen en 
dus was het wel noodig, dat zij konden schrijven en lezen. Men heelt dan ook onder de
op klei gegrifte brieven heel wat stukken, met vrouwehand geschreven, aangetroffen en
ze waren evengoed zonder spelfouten, als die der mannen. 
Het onderwijs in de schrijfkunst nam op school dan ook heel wat tijd in beslag. Het 
was in de eerste plaats een kwestie van uit het hoofd leeren van een aantal 
conventioneele teekens, onderling soms zeer weinig verschillend en bij welker kennis 
niets het geheugen tegemoet kwam. Dan kwamen de eigenlijke letters aan de beurt, 
waarvan sommige meer dan een klank voorstelden, andere een ideografisch karakter 
droegen.
Dat laatste klinkt enkelen lezers misschien wat geleerd in de ooren. maar tot hun 
geruststelling willen we er op wijzen, dat van ideografische teekens ook in onze 
hedendaagsche maatschappij druk gebruik wordt gemaakt. Onze cijfers toch zijn niet 
anders dan ideografische teekens. We schrijven vijfentwintig, maar we kunnen dat 
getal ook weergeven door twee teekens: 2 en 5 en als we die aldus plaatsen: 25, dan 
is dat het getal dat we eerst in letters gaven, maar als we ze van plaats laten 
verwisselen: 52, zoo geeft dat een gansch ander getal, dat in geen verband met het 
eerste staat. Toch kennen we de beteekenis en de waarde dier getalaanduidingen. Die 2
en 5 nu zijn ideografische teekens — beeldende teekens — en het lezen er van valt 
ons, dank zij ons lager onderwijs, niet moeilijk. Zoo zal het ook wel met de 
Babylonische jeugd gegaan zijn, ook al kreeg zij meer ideografische raadseltjes ter 
oplossing. Een was dan ook wel bijzonder lastig. Het spijkerschrift was van 
Sumerischen oorsprong. De Sumeriërs zijn de oorspronkelijke bewoners van het later 
Babylonische land, en toen de Semieten, men weet niet van waar herkomstig, dat land 
overstroomden en veroverden, namen zij ook de beschaving der inboorlingen over. Tot 
die beschaving behoorde ook het schrift en nu deed zich het eigenaardige feit voor, 
dat lettergroepen, die Sumerische woorden vormden, en bloc werden overgenomen als 
aanduiding van een Babylonnisch uitdrukking. Om een voorbeeld te fantaseeren 
onderstellen we, dat een hond in 't Sumerisch "bast" werd geheeten, in het 
Babylonisch "habis". Dan duidde men in het Babylonische schrift den hond aan met het 
Sumerische woord "bast", maar sprak dat toch uit als "habis". Zulke moeilijkheden 
kennen wij gelukkig niet. 1)
De kleine Babyloniërs kregen ten slotte toch de kunst van lezen en schrijven goed 
onder de knie, met behulp van uitgewerkte grammatica's, woordenboeken en zelfs 
bloemlezingen, die alle, dank zij het gebruikte materiaal, tot ons gekomen zijn.
Dat materiaal bestond, gelijk we straks zeiden, uit klei. Papyrus werd wel gebruikt, 
maar het was duur, terwijl klei maar voor het oprapen lag, daar de bodem van het land
bedekt was met de vruchtbare klei van Tigris en Euphrates. Men gebruikte platen of 
tegels van vochtige klei en met een stilet werden de letters, gevormd door wigvormige
figuurtjes, er in gedrukt. Aanvankelijk volstond men met de klei in de zon te drogen,
maar al brandt de zon in het Babylonische land heviger dan aan onze Westerstranden, 
gedroogde klei verkrummelt op den duur en dientengevolge werd het gewoonte de 
beschreven tegels te bakken in een oven of eest. Daar een groote tegel bij het bakken
eerder springt dan een keine, was het veelal gewoonte tegels van klein formaat te 
gebruiken, doch het gevolg daarvan was weer, dat het spijkerschrift, dat er op 
gegrift werd, zoo klein en ineengedrongen mogelijk werd ingekrast en we nu soms een 
vergrootglas noodig hebben om het te ontcijferen. Het schijnt, dat men daarmede in 
dien ouden tijd ook niet onbekend wasa in Niniveh heeft men ten minste een dergelijk 
glas, van geslepen kristal, opgegraven, dat nu in het Britsch Museum berust. 
Is het al te stoutmoedig op grond daarvan te beweren, dat de oude Babyloniërs het 
gebruik van den bril hebben gekend? Dan kan Plinius' verhaal, dat keizer Nero, aan 
kortzichtigheid lijdend, als hij in het circus bijwoonde hoe de wilde dieren de 
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christenen verslonden, zich het genot van dat schouwspel verhoogde, door de 
gebeurtenis door een geslepen smaragd te volgen, ook wel waar zijn, doch dan geniet 
de Italiaan Salvino d'Armato, die in 1317 den bril zou hebben uitgevonden, een 
geusurpeerde reputatie!
Intusschen laten we niet afdwalen en tot de oud-Babylonische jeugd terugkeeren. 
Zooals ik zeide, heeft de Sumerische beschaving overwegenden invloed gehad op de 
Babylonische. De taal der Sumeriërs werd echter niét overgenomen. Zij leefde evenwel 
voort bij de Babyloniërs als doode taal, zooiets als 't Latijn bij ons, en een 
beschaafd of geleerd Babyloniër kende Sumerisch. Er zijn onder de leemen tafels tal 
van leerboeken, gebruikt bij het onderwijs in het Sumerisch, gevonden, die in menig 
opzicht gelijken op onze schoolboeken: thema's in het Sumerisch, die in het 
Babylonisch, moesten vertaald worden en omgekeerd, woordenlijsten, bloemlezingen van 
Sumerisch werk enz. Toen men indertijd het Sumerisch aantrof tusschen Babylonische 
schrifturen, wist men er aanvankelijk niet goed raad mede, men dacht, dat het een 
soort van maaktaaltje was van de priesters. Men is thans echter wel op de hoogte van 
de taal, die in aard en karakter geheel verschilt met het Babylonisch.
Maar de Babylonische schooljeugd leerde nog een vreemde taal en wel het Arameesch. In
de achtste eeuw voor onze jaartelling was dit de algemeen gebruikte taal bij den 
handel en de diplomatie en het speelde zoo ongeveer de rol, die het Fransch in Europa
heeft vervuld, voor een deel nog vervult.
Een Babyloniër kende dus Arameesch, schreef en sprak het. 
Voor onze geleerden is het Arameesch geen raadsel. Ze kennen het reeds lang, vóórdat 
de geheimen van het Babylonisch onthuld werden.
In vroeger tijd als Syrisch of Chaldeeuwsch aangeduid is het nauw verwant met 't 
Hebreeuwsch, een deel van het Oude Testament en den Babylonischen Talmoed zijn in het
Arameesch geschreven, Jezus en zijn Apostelen spraken Arameesch en een bewijs voor de
algemeene verbreiding van de taal levert het verhaal, in het Oude Testament (II 
Koningen XVIII), hoe de Rabshakeh of Vizier van Sennacherib, den Assyrischen vorst, 
die ongeveer 700 vóór Chr. Chaldea verwoestte, voor Jeruzalem verscheen en de 
overgave der stad eischte, en de dienaren van koning Hiskiab hem vroegen Arameesch te
spreken. Men nam als vanzelfsprekend aan, dat het Arameesch gekend werd door een 
officieel persoon in Assyrië evengoed als door de Israëlieten. Maar de Rabshakeh 
overtrof de verwachtingen: hij sprak de Israëlieten toch in hun eigen taal, het 
Hebreeuwsch toe.
Behalve lezen, schrijven en talen leerde de Babyloniër geschiedenis, verder 
wetskennis, kennis van voorteekens — er is een lijvige handleiding daarover 
teruggevonden — en astrologie. Wij hebben bij onze lessen in de algemeene 
geschiedenis reeds geleerd, dat de Babyloniërs de grondleggers geweest zijn van de 
sterrenkunde. Zij hebben den dierenriem uitgedacht, den kalender opgesteld, zelfs 
zon- en maaneclipsen voorspeld enz.
Maar bun astronomie leidde tot astrologie en zoo heeft men in de puinhoopen van 
Niniveh een werk in 72 deelen gevonden, waarin aan een groot aantal astronomische 
waarnemingen, die getuigden van de scherpzinnigheid der oude Babyloniërs, een niet 
minder groot aantal astrologische gevolgtrekkingen worden vastgeknoopt.
Men was trouwens buitengewoon bijgeloovig in het oude Babylon. Het bijgeloof is de 
wereld niet uit — ik beweer zelfs, dat in het diepste innerlijk van elk mensch een 
plaatsje er aan is ingeruimd — maar in Babylon was het tot een systeem verheven. 
Onder de boeken van koning Sargon, ongeveer 720 v. Chr., heeft men een omvangrijk' 
leeswerk gewijd aan de voorteekens opgegraven en daarin vindt men b.v. het volgende 
medegedeeld: een vreemde hond was een paleis binnengegaan en was op een legerstede 
gaan liggen. Wijl nu daarna geen ongeluk was gebeurd, werd aangenomen, dat een 
herhaling van het geval een goed voorteeken was. Was daarentegen het instorten van 
een huis voorafgegaan door de geboorte van een kind zonder mond, dan werd daaruit 
afgeleid, dat als een kind zonder mond werd geboren — alsof zooiets niet tot de 
hoogste zeldzaamheden behoort! — dit als een slecht voorteeken moet worden beschouwd.
Een dergelijke bijgeloovigheid moet wel zeer terneerdrukkend gewerkt hebben op de 
oud-Babylonische gemoederen!
Gegeven het feit, dat al wat geschreven werd; op leemen tafeltjes werd gegrift, kan 
men wel begrijpen, dat boeken niet bijster handelbaar materiaal waren. Ze werden 
zorgvuldig bewaard in uitgebreide openbare, bibliotheken en de scholen, waar de jeugd
werd onderwezen, grensden daar vermoedelijk aan, zoodat er geen sprake was van 
gesleep niet boeken. Elk boek bestond uit een reeks van leemen tafels, elke 
beschreven tafel had aan den voet een colophon, vermeldend het nummer ervan gelijk 
wij onze bladzijden nummeren, alsmede de eerste woorden, waarmede de volgende tafel 
begon. Men kan zich lichtelijk voorstellen, dat elk boek van eenigen omvang een 
aardig vrachtje was en een bibliotheek gevormd werd door een reeks van stevige 
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planken, waarop de boeken werden opgetast. Inderdaad is in de puinhoopen bij Telloh 
door den Franschen geleerde de Sarzec in 1900 een dergelijke boekerij gevonden, welke
32000 leemen tafels telde en dagteekende uit ongeveer 2700 vóór onze jaartelling. 
Alles was goed geordend en het is mogelijk geweest, daaruit de alleroudste 
geschiedenis van Assyrië en Babylonië op te diepen.
Wel eigenaardig, dat de openbare bibliotheken blijkbaar ook als particulier archief 
worden gebruikt. Er zijn allerlei stukken, testamenten, koopacten, overeenkomsten van
lijfrente en zelfs betrekkelijk vertrouwelijke brieven aangetroffen. Vermoedelijk 
waren de bij de boekerijen behoorende leeszalen ook schrijfzalen, waar het noodige 
schrijfmateriaal ter beschikking van het publiek stond en daar men thuis er berging 
voor miste, kreeg men de beschikking over een plank, gelijk wij tegenwoordig ons geld
kunnen bergen in een safeloket van een bank.

1) Ja, misschien toch wel eenigszins. Wanneer wij, om iets te noemen, "etc." aan het slot van 
een zin vinden, weten we dat dit een Latijnse woord is, voluit luidend "etcaetera", letterlijk
vertaald: "en het overige". Maar we zullen allicht, voorlezende, de Hollandsche uitdrukking 
"enzoovoorts" gebruiken. Als we om een ander voorbeeld te noemen, gewag maken van een som 
gelds, dan zetten we het guldensteeken: f, er voor. Dat is een afkorting van "florijn", maar 
wij spreken toch van "gulden". 

6 april 1925  Het schippersvolk der oudheid.
De smalle kuststrook ten noordwesten van Palestina, tusschen de Middellandsche zee en
het Libanongebergte, droeg oudtijds den naam Phoenicië. Daar lagen, op uitsteeksels 
van dwarsketenen onmiddellijk aan, of op kleine rotseilanden in de "Groote zee" 
bloeiende handelssteden, zooals Tyrus en Sidon, Berylus en Byblus, die alle 
afzonderlijke staten vormden, zij het dan ook onder opperhoogheid dikwijls van den 
koning van Tyrus of die van Sidon, of wel schatplichtig aan een vreemden monarch: de 
beheerscher van Assyrië of den pharao van Egypte. 
Reeds zeer vroeg bevoeren de inwoners der Phoenicische steden de Middellandsche zee. 
Lang vóór de Grieken zich ver van huis waagden en een zoom van kolonies weefden langs
de kusten der oude wereldzee, doorkliefden reeds de "schepen van Tarsis" niet alléén 
het bekken dier zee, maar ook het afgelegen westelijk gedeelte. Ja, zelfs de Oceaan 
werd door de schippers der Oudheid niet gevreesd: ten westen van de straat van 
Gibraltar (de "Zuilen van Melkart) stichtten zij Gades (Cadix), van waar de schepen 
verder trokken tot aan de Casseteriden, d.w.z. de Scilly-eilanden, dicht bij 
Engeland! 
Geweldig zijn alzoo de prestaties der oude Tyriërs en Sidoniërs op het gebied van de 
scheepvaart geweest, in den tijd toen niemand nog droomde van en wat dies meer zij. 
En zijn de bezwaren geweest, waarmee het schippersvolk der heeft te kampen gehad, 
doch net alle zegevierend heeft overwonnen. Allereerst waren de vaartuigen, men de 
verre reizen ging op notedopjes, vergeleken bij onze moderne zeekasteelen. Dan: nog 
niet over het kompas en evenmin over betrouwbare kaarten, de veiligheid liet veel te 
over; elk oogenblik moest men op zijn hoede zijn voor zeeroovers 'R de bemanning, 
wanneer 't schip storm op onbekende stranden get-Mfll werd! En eindelijk: men denke 
te licht over de gruwel-verhalen, geheimzinnige nevelzeeën, gevleugelde en allerlei 
monsterachtige die schrik en verderf om zich eidden! toch — niettegenstaande al deze 
trokken elk jaar honderden uit Tyrus en Sidon, uit Berylus en Byblus er op uit en 
bevoeren zij hun schepen telkens weer bekende en onbekende wateren. Dat het hun 
daarbij niet om het varen zelf te doen geweest, spreekt wel vanzelf, al zal L0V   de 
lust tot het avontuur gerekend moeten worden tot één der factoren, het Phoenisische 
volk het der Oudheid geworden is allereerst en allermeest was het i'iërs en de 
Sidoniërs, en de inwoners van al die andere zeesteden, te doen om den handel. Talrijk
waren die van heinde en ver werden en met rijke winst op de verkocht. Zóó zijn al de 
Phoenische steden handelsplaatsen geworden van groote beteekenis voor de toenmalige 
wereld. De koning van Tyrus is, door dien handel, een tijdlang    Nch geweest, wiens 
invloed en macht men deed gevoelen. In de tiende eeuw vóór Christus was Tyrus naast 
de grootste handelsstad van de wereld en vele jaren is 't gebleven. Geen wonder dat 
de 1 van koning Hiram 11. den vriend Salomo, met eere genoemd werd, uit en de grenzen
van zijn "rijk". Tenslotte heeft Tyrus het echter moeten    tegen de concurrentie der
Grieken. Politieke versneld, maakten   ankelijk bestaan •otsciie zeekoningin een 
einde en rdvering door Nebucadnezar glorie voor altijd voorbij. Geweldig is de indruk
geweest, die de val der rijke had op de menschen van dien tijd heeft gemaakt. Toen, 
na een beleg van 13   stad zich overgaf aan de Babylonië de tijding d:; h snel verbn 
was er eerst di looven kon Heel toen ingestort; heel wat firma's 
Of, om het in Oud-Testamentisch te zeggen: al daalden af van en deden mai; en trokken
hun gestikte kleederen uit; met siddering den zij bekleed en hiefen een klai op, 
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zeggende: "Hoe zijt gij uit de zeeën vergaan, gij welbewoonde, gij stad, die sterk 
geweest zijl ter Ja, allen die den riem hanteeren schippers der zee, ze daalden hun 
schepen. >l op hun hoofden en maakten zich gansch kaal, uitroepende en kermende: "Wie
i weest als Tyrus, wier marktwaren vele zeeën voortkwamen en die met haar koophandel 
de koningen der aarde rijk heeft gemaakt?" — Ike die verschillende handelsartikelen 
waren, die door de Phoenisische schippers van heinde en ver waren aangevoerd en die 
op de markten van Tyrus en Sidon werden verkocht, weien ilve uit de Bijbelsche 
berichten, ook uit de mededeelingen van Grieksche geschiedschrijvers. Van de grootste
beteekenis was de handel in metalen als goud en zilver, tin en koper. Niet alleen 
over zee werden deze artikelen aangevoerd, doch ook over land. Al was de zeeweg ook 
verreweg de belangrijkste, toch was de landhandel met Aegypte, Syrië, Assyrië, 
Babylon, Arabië ook nog wel van eenige beteekenis. Deze handel geschiedde door 
karavanen. 
— Op de metalen volgden, als belangrijke handelsartikelen: slaven en de producten der
purper-industrie. Verder waren op de markt van Tyrus te verkrijgen: tarwe, honing, 
balsem, kostbare specerijen en edelgesteenten, afkomstig uit alle landen der aarde. 
Geen wonder, dat de profeet Ezechiël, aan het einde van de opsomming van al deze 
artikelen, uitroept: "De schepen van Tarsis zongen van u, vanwege den onderlingen 
koophandel met u; en gij waart vervuld en zeer verheerlijkt in liet hart der zeeën!" 
— Met den zeehandel der Tyriërs en Sïdoniërs ging gepaard de stichting van een paar 
kolonies en van vele factorijen. Dat van een groote kolonisatie geen sprake was, lag 
in den aard der zaak: daarvoor was de bevolking lang niet talrijk genoeg. Eigenlijke 
volkplantingen vinden we dan ook maar betrekkelijk weinig. Sidon, dat reeds een paar 
honderd jaren vóór Tyrus tot hoogen bloei was gekomen, zond kolonisten uit naar het 
eiland Cyprus, dat van groote beteekenis was door de kopermijnen. Verder nestelden 
zich groepen van Sidoniers aan de zuidkust van Klein-Azië, op enkele eilanden der 
Aegaeische zee en verder noordwaarts. Meer naar het westen moeten we de kolonies der 
Tyriërs zoeken, n.l. op de eilanden Sicilië en Sardinië, en in Noord-Afrika, waar 
Carthago werd gesticht. De sage knoopt hieraan den naam van de schrandere koningin 
Dido vast, die met echt Phoenicische sluwheid de kustbewoners zou hebben bedrogen, 
toen zij verzocht om een stukje land, zoo groot als door oen ossenhuid omspand kon 
worden. De slimme vrouw zou n.1., toen haar verzoek was ingewilligd den huid in 
reepjes hebben laten snijden en pas daarna aan het meten zijn gegaan! Bekend is ook 
het verhaal van den Romeinschen dichter Vergilius, die in het vierde boek van zijn 
"Aeneas" ons mededeelt hoe de vorstin verliefd geraakte op den Trojaanschen held, die
door stormweer met zijn vloot naar haar gebied was gedreven, doch die haar tenslotte 
weer in den steek liet. Een eeuwige twist tusschen Trojanen en Tyriërs was het gevolg
van deze historie... Met den val van Carthago is tenslotte de rol der Phoeniciërs 
finaal uitgespeeld; sedert hooren we in de wereldhistorie niet weer van de 
werkzaamheid van dezen Semitischen stam.

Op één element in het leven van hel oude schippersvolk wensch ik nog even te wijzen, 
en wel op hun gruwelijke afgodendienst. Ik druk me heusch niet te sterk uit, door dat
adjectief "gruwelijk". Wel weten we betrekkelijk weinig van de religieuze ideeën der 
Phoeniciërs en evenmin zijn we, door gebrek aan uitvoerige berichten, in staat ons 
een volledig beeld te vormen van hun godsdienstige praktijken, doch — wat we er van 
weten, is al meer dan bar. Elke verheffende gedachte, elke weldadig-aandoende 
handeling ontbrak: 'n plaats van op te heffen en, aan te sporen tot het goede drukte 
de godsdienst der Phoeniciërs het volk neer en maakte het wreed en wellustig. Van de 
Israëlieten zwijg ik hier: maar welk een reuzenverschil b.v. reeds met den godsdienst
der Perzen! De dienst van Ahoeramazda eischte waarheid, reinheid, vlijt; de vereering
der ba daarentegen ontketende de laagste hartstochten   oogenblik werden in de i 
nische steden de vreugdevuren van het zingenot gedoofd! Baal — zoo noemt men met een 
een naam,'ïd.on der Phoeniciërs 
Van éénheid in den 
sprake. Evenmin  verschillende steden   staat een geheel vormden, evenmin vereerden 
ze had zijn eigen, apart en zijn baalat. Be künn I I,eei: legd, die daari het klonk 
het ge priesters, terwijl speel Heden op pa en D( ver. hoe een Carthaagsch door | De 
Cirkelden, dat deze nederlaag een wraakneming zien aan hem te ofl had men sla or het 
vuur laten gaan". Ten nu den toorn der bek Moloi uw met of f erauden g en ditmaal 
vonden ongeveer vijfhonderd kinderen den dood in men. Als zoo iets niet "gruwelijk" 
mag heeten, wat dan wel?

17 april 1925  DE STAD VAN ER UNGER [UR ENGUR}. 
Een nieuwe belangrijke ontdekking.
Groote belangstelling is gewekt door een nieuwe ontdekking, als resultaat van de 
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uitgraving van de ruïnen van de oude stad van Ur in Mesopotamië. De 
uitgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd door een vereenigde expeditie van het 
Britsche museum en van de Universiteit van Pennsylvanië.
Verleden jaar werd de kolossale toren van den maangod, circa 2300 jaar voor Christus 
opgericht door koning Ur Engur, blootgelegd. De eeuw van Ur Engur wordt gewoonlijk 
beschouwd als die waarin de toren van Babel is gebouwd. 
Thans heeft de expeditie in den toren van den maangod een kalksteenen plaat gevonden,
welke een prachtig bewerkt reliefportret van koning Ur Engur en eveneens schitterend 
uitgevoerde tafereelen van zijn architectonische werkzaamheden te aanschouwen geeft. 
In een uit Bagdad door het Britsche museum ontvangen mededeeling worden deze 
tafereelen als volgt beschreven: "In één tafereel ontvangt de koning van zijn God het
bevel om den toren te bouwen. In een ander tafereel toont Ur Engur zijn 
gehoorzaamheid door voor zijn God te verschijnen, met in de handen alle 
metselgereedschappen, gereed om den eersten steen van den toren te leggen. In een 
volgend tafereel ziet men het bouwwerk in meer gevorderden staat. Door de bouwers 
wordt mortel de ladders opgedragen, welke tegen de onvoltooide muren staan." 
Sir Frederic Kenyon, de directeur van het Britsche museum beweert dat dit het 
belangrijkste, oudste monument van Babylon is, dat tot dusver is gevonden.

30 mei 1925  Ninivé de groote stad
Pater J. Kroon 5.J. schrijft in de "Maasbode": 
Een der verhalen uit de Bijbelsche geschiedenis, welke op de jeugdige verbeelding een
sterken en blijvenden indruk teweeg brengen is de geschiedenis van den profeet Jonas.
Niet enkel om zijn schipbreuk en zijn verblijf in het binnenste van het zeegedrocht, 
doch ook om het verdere verhaal: En Jonas stond op en ging naar Ninive volgens het 
woord des Heeren en Ninivé was een groote stad van drie dagreizen" (Jonas 3:3). 
Onwillekeurig dringt zich hier de vraag op: Hoe groot was die stad Ninivé dan toch 
wel? Wij vormen ons begrip van een groote stad natuurlijkerwijze en ook 
noodzakelijkerwijze naar de groote plaatsen, die we van hooren of zien kennen in 
binnen- en buitenland. Amsterdam en Rotterdam noemen we niet zonder reden groote 
steden, doch niemand zal deze betitelen als "stad van drie dagreizen". En als 
dergelijke benaming wel toepasselijk lijkt op Londen of New-Vork, denken we 
onmiddellijk er bij: zulk een wereldstad zat in het Oosten duizend en meer jaren voor
onze jaartelling zeker niet bestaan hebben! Daartegen staat onbewegelijk onze 
geïnspireerde tekst: "Ninivé was een groote stad van drie dagreizen". Waar de H. 
Schrift een historisch of geografisch feit positief beweert, daar moet het beweerde 
letterlijk waar en juist zijn. Dan volgt uit het ware begrip van Bijbelingeving. Dus 
Ninivé was zoo groot. Dat staat voor ons vast en boven alle bedenking verheven.
Toch zien we gaarne, dat archeologische vondsten of niet-Bijbelsche geschiedkundige 
bronnen het Bijbelwoord bevestigen. Niet alsof voor ons de H. Schrift een dergelijke 
bevestiging van noode heeft, maar wel om buitenstaanders van de geloofwaardigheid der
gewijde verhalen te overtuigen en Gods geschreven woord in een nieuw licht te doen 
schitteren. 
Nu werd voor eenige dagen een rapport gepubliceerd over opgravingen in de oude stad 
Kish in Babylonië, welke daar verricht, zijn door een Engelsch-Amerikaansche 
expeditie. Merkwaardig ongetwijfeld mag heeten de daar verrichte vondst van 
handspiegels, manicure doozen en rouge van duizenden jaren oud. Wel een nieuw bewijs 
tegen sommige evolutie-theoriën! Merkwaardiger evenwel zijn de afmetingen en rijkdom 
van het koninklijk paleis, waarvan de overblijfselen blootgelegd zijn. In een der 
vleugels van dat vorstelijk verblijf heeft men een zaal ontdekt met een lengte van 
700 en een breedte van 30 voet. Een paleis van dergelijke afmetingen wijst op zich 
zelf reeds op het bestaan van een groote stad. Vergelijkt men nu de geografische 
kaarten van de oude stad Babylon, zooals die in Bijbelsche en oudheidkundige atlassen
te vinden zijn, dan bevindt men ook inderdaad, dat de stad, welke we wel groot 
Babylon mogen noemen, omringd was met een buitensten muur van 25 K.M. lengte en even 
groote breedte en dus een oppervlakte besloeg van 625 vierk. Kilometers. Voorwaar een
groote stad en wel denzelfden tijd en dezelfde landstreek als Ninivé zoodat de 
bovenaangeduide afmeting van Ninivé als aanmerkelijk waarschijnlijker wordt  Wat 
andere Bijbelplaatsen over Ninivé meedeelen wijst duidelijk in dezelfde richting. 
Volgens het boek der Schepping is de latere hoofdstad der Assyriërs Ninivé gesticht 
door Nimrod, die "gebouwd heeft Ninivé en Recho both-Ir en Chale en Resen, deze is de
groote stad". (Genesis 10.11). Deze vier steden tezamen vormden "Ninivé, de groote 
stad". 
Volgens den bijbelatlas van Ries, bestaat het gebied van groot-Ninivé, gelegen 
tusschen de Tigris en dezer zijrivier Zabas, de oppervlakte van een ongeveer 
gelijkzijdigen driehoek, welks opstaande zijden en basis ieder ongeveer 30 KM. lang 
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zijn. Niemand zal beweren, dat geheel deze oppervlakte bebouwd was met aaneengesloten
huizenrijen volgens het model onzer hedendaagsche steden, maar wel mag zulk een 
oppervlak, dat door de H. Schrift "Ninivé de groote stad" genoemd wordt aanspraak 
maken op den naam van "een stad van drie dagreizen", hoe men deze uitdrukking zelve 
dan ook verklaren moge. De meest waarschijnlijke verklaring is wel, dat de omtrek van
Ninive een afstand van drie dagreizen bedroeg, zooals de H. Hieronymus den tekst 
reeds verstond. Andere Bijbelverklaarders denken aan een diameter van drie dagreizen,
sommigen weer houden, dat Jonas drie dagen noodig had om de stad in verschillende 
ritten te doorkruisen, af predikende: Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan. Wat 
hier ook van zij, zooveel staat vast, na de opgravingen te Ninivé zelve en ook te 
Babylon, dat in dien tijd een stad van drie dagreizen geen onmogelijkheid en zelfs 
geen onwaarschijnlijkheid was en dat dus het Bijbelwoord door de gegevens der profane
wetenschap bevestigd wordt. 
Op een nog onbekenden datum is Ninivé de residentie der Assyrische koningen geworden.
Volgens spijkerschrift-documenten heeft koning Asurnasirpal III, wiens regeering valt
tusschen 880 en 8600 voor Chr., zijn zetel gevestigd eerst in het eigenlijke Ninive, 
later in het bovengenoemde Chale, een der vier steden van groot-Ninive. Daar volgde 
zijn zoon Salmanasar II (860-825) hem op. Te Chale za1 waarschijnlijk de koning 
geresideerd hebben, toen Jonas de groote stad doorkruiste, om de inwoners tot berouw 
en boete op te wekken  Het jaar zijner boeteprediking met juistheid te bepalen blijft
vooralsnog onmogelijk. Wel kan het tijdstip bij benadering worden aangegeven. Van den
koning van Israël Jerobeam II wordt in de H. Schrift vermeld, dat hij "de grenzen van
Israël herstelde volgens hel woord des Heeren, dat Hij sprak door zijn dienaar Jonas 
den profeet" (4 Koningen 14,25). Algemeen wordt deze profeet Jonas beschouwd als de 
boeteprediker van Ninivé. Koning Jerobeam II nu heeft over het Noordelijk rijk Israël
geregeerd van omstreeks 800 tot 760 voor Chr. Waaruit dus volgt, dat ongeveer in 
dienzelfden tijd Jonas' zending naar Ninivé moet plaats gevonden hebben. Dat de 
inwoners der groote stad, hoewel heidenen en afgodenaanbidders, naar Jonas' woord 
geluisterd hebben, getuigt de H. Schrift uitdrukkelijk: "En de lieden van Ninivé 
geloofden in God en zij kondigden een vasten af en kleedden zich in boetekleederen 
van den grootste tot den kleinste". (Jonas 3,5). Christus zelf getuigt van hunne 
bekeering, waar Hij verwijtend de pharizeeën toespreekt: "De Ninivieten zullen in het
oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordeelen; want zij bekeerden zich op de 
prediking van Jonas en zie, meer dan Jonas is hier". (Matth. 13,41). De gewilligheid 
dier heidenen mag ons overigens niet verwonderen, afgezien ook van de genade Gods, 
welke hun bij Jonas' prediking geboden werd en waaraan zij konden beantwoorden. 
Volgens de spijkerschrift-oorkonden koesterden zij eerbied voor hunne goden en waren 
zij een godsdienstig-gestemd volk. De dreigende woorden van den profeet waren wel 
geschikt diepen indruk op hen te maken. 
Uit 't bovenstaande blijkt, dat de grootte, welke de H. Schrift aan Ninivé 
toeschrijft, wel degelijk historisch is en zoo verschaffen de nieuwste vondsten te 
Kish een zijdelingsche bevestiging voor de geschiedkundige betrouwbaarheid van het 
geïnspireerde Jonas boek.

6 juni 1925  WONDEREN DER OUDHEID.
[...] Over het plan van het boek ontleenen wij het volgende aan de inleiding van 
Hamberton:
"Ons werk is inderdaad een uitvloeisel van twee lang gekoesterde plannen: (1) Een in 
beeld brengen van de merkwaardige steden der oudheid, en (2) een beschrijving: geven 
van hetgeen nog is overgebleven van beschavingen, die vóór den val van het Westersch 
Romeinsche rijk bestonden, geïllustreerd met afbeeldingen van bouwwerken, die 
wonderbaarlijke spiegels van het leven uit een bepaalden tijd. In de meening een 
kring van lezers te bereiken, meer begeerig naar kennis op dit gebied dan tot 
dusverre het geval was, hebben wij het oorspronkelijke plan in zooverre gwijzigd, dat
wij naar grooter populariteit hebben gestreefd, zonder echter aan de opvoedkundige 
waarde van het werk te kort te doen. 
Een zuiver chronologische volgorde hebben wij prijs gegeven ten gunste van een meer 
eenvoudige groepsgewijze indeeling, waarbij de verschillende onderwerpen echter 
onafhankelijk van elkaar een plaats hebben gevonden. Ons doel is belangstelling te 
wekken, voor den wonderbaarlijken arbeid gewrocht door lieden uit lang vervlogen 
tijden, en aldus vele lezers, voor wie de navolgende mededeelingen even nieuw zijn 
als de mededeelingen, die hun ochtendblad oplevert, tot een nauwgezetter studie van 
die tijdperken der geschiedenis aan te moedigen, waarover "Wonderen uit het verleden"
handelt. Want "Wonderen uit het verleden" is in hoofdzaak beschrijvend en geeft 
slechts wanneer dit noodzakelijk is geschiedkundige bijzonderheden; het geeft meer 
illustratie dan literatuur. Het leerzame van het beeld — vooral van de foto, die naar
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het origineel genomen is - kan niet overschat worden. Een verstandig gebruik van de 
camera levert de beste van alle beschrijvingen!" 
Het geheele werk zal uit 24 afleveringen bestaan. Tot nog toe zijn een zevental 
verschenen, waarin reeds een groot aantal merkwaardigheden van zeer verschillenden 
aard vervat zijn. Indische kunst even goed als Grieksche: de oudheid van Cnossus 
evenzeer als die van Egypte. Ook de oude culturen van Amerika zijn niet vergeten. 
Het is niet gemakkelijk in dezen rijkdom de meest karakteristieke passage te vinden, 
om onzen lezers een idee te geven van het werk. Vooral daar de tekst eigenlijk 
slechts een verduidelijking is van de afbeeldingen, waaronder ook vele gekleurde. Na 
lang aarzelen — er is zooveel, dat bijzonder interessant is — geven wij een fragment 
over de hangende tuinen van Semiramis door J. A. Brandon, F. R. Hist, S. 
"Babylonië stond vooraan onder de groote rijken van West Azië — met uitzondering van 
Egypte, wellicht vooraan onder de groote rijken der wereld. De schrijver van het boek
Genesis noemde het "het land van Sinear". Daar, wordt ons verder medegedeeld, "begon 
Nimrod, de geweldige jager, een geweldige te zijn op aarde. En het beginsel zijns 
rijks was Babel (Babylon) en Erech, en Accad, en Calne, in het land van Sinear".
Ook lezen we in Genesis, dat "hij uit dit zelve land is uitgegaan, en heeft gebouwd 
Ninive". Gedurende verscheidene eeuwen bleef Assyrie, het land van Asur, met de 
hoofdplaats Ninive, indien al niet een provincie, dan toch een kolonie van Babylonië.
In de negende eeuw v. Chr. echter wisten de Assyriers zich onafhankelijk te maken, en
omstreeks 745 v. Chr. behaalden zij eindelijk onder den machtigen Tiglath-Pileser III
de overwinning op hun vroegere heerschers en namen Babyloniê in hun rijk op. 
De zegepraal van Ninive hield meer dan een eeuw stand. De Meden waren sinds lang in 
de gebergten ten oosten der stad troepen aan het verzamelen. De steeds oproerige 
Babyloniërs sloten een verdrag met deze Meden, en in het jaar 606 v. Chr. vielen zij 
op Ninive aan en verwoestten deze stad zoo volkomen, dat tot omstreeks het midden der
vorige eeuw, toen archeologen een onderzoek instelden, zelfs de ligging der stad 
onbekend was.
Met den val van Ninive begon het tweede Babylonische rijk, het rijk van Nebucadnezar.
En toen werden de beroemde Hangende Tuinen aangelegd. Nebucadnezar ontwierp ze ter 
eere en ten pleiziere zijner mooie Medische koningin, een dochter van Cyaxeres, de 
vorst, wiens wapenen en trouwe hulp hem tot macht gebracht hadden. 
Volgens een oud Griekse verhaal dateerden de Tuinen uit een vroegeren tijd en waren 
zij gebouwd door Semiramis, de mooie, zinnelijke, doch geheel legendarische 
Assyrische koningin, die volgens de overlevering de stichtster zoowel van Ninive als 
van Babylon en al hun luister zou zijn geweest. 
Ninive was in de dagen zijner grootheid een omvangrijke en merkwaardige stad geweest,
maar Nebucadnezar was van plan een nieuw Babylon te slichten, dat nog omvangrijker en
merkwaardiger zou zijn. Deze stad van Nebucadnezar, voor het grootste deel door 
meesters in hun vak, welke als slaven uit Ninive meegevoerd werden, gebouwd, 
verbaasde allen, die haar aanschouwden.
Volgens den Griekschen geschiedschrijver, Herodotus, "den vader der geschiedenis", 
die in de vijfde eeuw v. Chr. leefde, was de stad in den vorm van een vierkant 
aangelegd, terwijl de breede Euphraat er midden door stroomde. Elke zijde van het 
vierkant was vijftien Eng. mijl lang, en het geheel was omringd door een pl.m. 120 M.
hoogen en 30 M. dikken muur, waarin "honderd poorten, alle van koper, met koperen 
bovendrempels en posten" moeten zijn geweest.
En dan de wonderen binnen die poorten! De prachtige tempels, paleizen en groote 
huizen waren in statige parken gelegen, in het midden waren groote jachtterreinen. 
Het was een plaats van ongekende buitensporigheid en overgrote weelde, de trots, doch
tevens de ondergang van een aanmatigenden en zegevierenden volksstam.
De stad zelf wordt in een ander gedeelte van dit werk als een der "Merkwaardige 
Steden beschreven. Indien wij eenig geloof aan de verhalen der oude schrijvers mogen 
hechten, dan moet zij de merkwaardigste van alle zijn geweest. De opgravingen van den
laatsten tijd blijken de schijnbaar fabelachtige verhalen grootendeels te bevestigen.
Doch in gansch Babylon was er niets, dat met de Hangende Tuinen kon wedijveren. 
Hierover zijn allen, die de stad gezien en beschreven hebben, het eens. Het bouwwerk 
der tuinen bestond bijkans geheel uit steen, hetgeen niet de minst merkwaardige 
eigenschap ervan is. De Hangende Tuinen waren het eenige Babylonische bouwwerk, 
waarvoor een massa gehouwen steen gebezigd werd; en indien wij ons niet licht een 
begrip kunnen vormen van de beperkingen; waaronder de architecten in de vallei van de
Tigris en de Euphraat arbeidden, waar — in Professor Meyers woorden — "een steenen 
deurkozijn een rijke gave van een koning aan zijn god was, die uit eiken nieuwen 
bouwval te voorschijn werd gehaald, om opnieuw gebruikt en opnieuw met trots aan de 
godheid gewijd te worden", dan zal het nog moeilijker zijn te begrijpen, vanwaar en 
met welke kosten al de steen verkregen werd, die voor de tuinen noodig moet zijn 
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geweest.
Wat grootschheid en omvang betreft, kunnen de tuinen noch met Nebucadnezars kolossaal
paleis vergeleken worden, noch met den Tempel van den god Bel Marduk, Babylons 
beschermende godheid — een buitengewoon hoog bouwwerk van acht verdiepingen, bekroond
door twee groote, met goud beladen heiligdommen. Hun schoonheid, sierlijkheid en 
bekoorlijkheid echter zijn ongeëvenaard. Zij besloegen 'n vierkant, meer dan 
vierhonderd meter in omtrek, onmiddellijk ten noordoosten van het hoofdplein van het 
koninklijk paleis. Het woord "Hangende", schoon algemeen in gebruik, is in vele 
opzichten ongelukkig gekozen. Het vestigt een verkeerden indruk en is noch een juiste
weergave van het Grieksche "kremastos", noch van het Latijnsche "pensilis". 
"Pensilia" waren wat de Romeinen onder balkons verstonden.
Balkons - het een boven het andere zich verheffend — dat waren de Hangende Tuinen 
inderdaad. Zij besloegen een reeks breede steenen terrassen, door bogen gesteund, en 
verhieven zich als een reusachtige trap tot een hoogte van pl.m. 120 M., terwijl het 
geheel door een pl.m. 7 M. dikken muur omvat werd. Op elk der terrassen was een dikke
laag teelaarde aangebracht, waarop niet alleen planten en bloeiende struiken, doch 
ook vruchtdragende boomen konden tieren.
De Tuinen werden besproeid door middel van hydraulische pompen, die het water naar 
een reservoir op het bovenste terras opvoerden. De bouwers dekten de talrijke bogen 
met riet en aardpek, waarop dikke loodplaten gelegd werden. Deze bedekking diende ter
voorkoming van het doorlekken van vocht uit de aarde, dat de ruime en prachtig 
versierde vertrekken, welke ziel, in de gewelven tusschen de bogen bevonden, zou 
kunnen schaden.
Een breede trap leidde van elk terras naar het daarboven gelegene. Men stelle zich 
die statige terrassen voor, met hun met bloeiende klimplanten versierde bogen, 
terwijl overal de heerlijkst geurende bloemen, die Azië — de destijds bekende wereld 
— kon voortbrengen, haar kleurengloed verspreidden, terwijl met sappige vruchten rijk
beladen boomen schaduw verleenden. Als men zich dan voorstelt, dat in dit paradijs 
van verwijfde Oostersche weelde, in het hartje van het groote Babylon, de Medische 
koningin audiëntie verleende, dan zal men zich wellicht eenig denkbeeld van de pracht
en praal der Hangende Tuinen kunnen vormen.
Voorts bestijge men in zijn verbeelding de breede trap, om uit het meedoogenloos 
schelle licht en de verzengende hitte van den Mesopotamischen zomer de schaduw van 
een dier gewelfde vertrekken te bereiken, waar ge overal in het rond Oostersche 
kunstschatten ontwaart, strek u dan uit op dien zachten divan, waar de droge, heete 
lucht u koel tegenwaait, omdat de beplanting rondom voortdurend besproeid wordt; de 
minstreel, zorgen voor lieflijke muziek, en aan uw geringsten wensch wordt, nog vóór 
ge dien uitgesproken hebt, door slaven gehoor gegeven. Beneden u gaat het drukke 
stadsleven gestadig zijn gang... Als ge u geheel in dit alles hebt ingeleefd, dan 
zult ge de Hangende Tuinen werkelijk een wereldwonder achten, een schepping, den 
vorst waardig, die als de grootste vorst op aarde gevreesd en geëerbiedigd werd. 
Wat is er van die Hangende Tuinen overgebleven?
Meer dan algemeen verondersteld wordt. 
Het in 1908 uitgevoerde opgravingswerk bracht in een vierkant, onmiddellijk ten 
noordoosten der bouwvallen van Nebukadnezars groote paleis, keldergewelven aan het 
licht, die de fundamenten vormden van een gebouw, geheel ongelijk aan eenig ander, 
ter plaatse van het oude Babylon tot dusverre ontdekt.
Dit de gevonden bewijsstukken blijkt, dat er voor den bouw steen gebezigd werd, 
terwijl opschriften op kleitafeltjes, op de trap, die naar de keldergewelven leidt, 
doen vermoeden, dat zij eertijds als koelkelders, bewaarplaatsen voor aan bederf 
onderhevige voedingswaren dienst deden. Aan weerszijden eener middengang zijn de 
overblijfselen van zeven gewelfde vertrekken gevonden, die veel overeenkomst met de 
gewelfde vertrekken der legendarische Hangende Tuinen vertoonen. Dit vierkant is 
omgeven door een dikken muur, ten noorden en ten oosten waarvan aan de overzijde van 
een smalle gang zich een tweede reeks vertrekken bevindt. Zeer waarschijnlijk 
schraagde dit metselwerk eertijds het tooverpaleis, dat als een zinnebeeld der liefde
gebouwd werd door den koning, die de Hebreërs als gevangenen meevoerde, en die van al
de geschiedkundige personen uit de grijze oudheid ons het meest bekend is".

1) Wonderen der Oudheid  onder leiding van J. A. Hammerton door bij uitstek deskundigen, voor 
Nederland bewerkt door W. J. Ankersmit onder oezicht van Dr. P. A. A. Boezer, lector aan de 
universiteit te Leiden. Uitgevers Maatschij. Elsevier, Amsterdam.

21 augustus 1925  De ontdekking te Kish.
Astronomen en archeologisten hechten, naar de "Daily Chron." meldt, zeer veel waarde 
aan de tafels, welke het vorige jaar te Kish, de stad waarvan vermoed wordt, dat zij 
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onmiddellijk na den zondvloed gesticht is, gevonden zijn.
De geleerden hopen nu nauwkeurig de chronologie der eerste dynastie van Babylon te 
kunnen vaststellen.
Dr. S. Langdon, professor in de Assyriologie aan de universiteit te Oxford, heeft 
meegedeeld, dat een tafeltje der groote astronomische tafel, welke zich in het 
Britsche Museum bevindt "herstelt". Blijkbaar is dus nu het ontbrekende stuk der 
tafel terecht.
Een ambtenaar van het departement voor Egyptische en Assyrische oudheden verklaarde 
omtrent het belang der vondst aan een vertegenwoordiger der "Daily Chron." het 
volgende:
De tafel in het Britsche Museum behandelt enkele astronomische feiten ten aanzien van
het rijzen en dalen van planeet Venus gedurende den tijd van de eerste dynastie van 
Babylon. 
De tafel is van groot belang, omdat de astronomen gelooven, dat zij uit de thans 
volledig gegeven data nauwkeurig het astronomische jaar kun kunnen vaststellen, 
waarover de tafel spreekt en wat een middel is om de juiste chronologie der eerste 
dynastie vast te stellen.
Assynologen zijn van meening, dat uit de nieuwe tafels de tijd der regeering van 
Hammurabi, den Babylonischen koning, die het beroemde wetboek uitgaf, kan opgemaakt 
worden. 
Hammurabi, aldus het blad, wordt door sommige deskundigen geïdentificeerd met 
Amraphel, den koning die zooals in het 14e hoofdstuk der Genesis gezegd wordt met 
andere koningen tegen Sodoma en Gemorrah optrok en Lot, Abrahams neef gevangen nam. 
Kish in het land van Ur, ligt 8 mijlen ten Oosten van Babylon.

16 september 1925  Opgraving van Armageddon.
Uit Chicago wordt gemeld, dat prof. James H. Breasted, directeur van het Oostersch 
Instituut daar ter stede, er is teruggekeerd, nadat hij de plannen heeft ontworpen 
voor de opgraving van Armageddon, de plaats waar in de oudheid steeds veel veldslagen
zijn geleverd. 
Professor Breasted deelde mede, dat het doel van de Armageddon-expeditie tweevoudig 
is: het zoeken van oud-Perzische en oud-Arabische opschriften, die misschien nieuwe 
bronnen zullen zijn voor de Aziatische geschiedenis en het aan het licht brengen van 
hieroglyphen, waardoor meer bekend zal worden omtrent de Egyptische geschiedenis. 
Armageddon, dat in de Openbaring wordt genoemd als de plaats waar op den dag des 
oordeels de laatste beslissende strijd zal woeden gestreden, ligt tusschen de vlakte 
van Egypte en de bergen van Palestina en heeft jarenlang gediend als strijdveld voor 
de Aziatische legers, die Noord-Afrika wilden veroveren en de zich verdedigende 
legers1 van Egypte en de steden aan de Middellandsche Zee. Verschillende hoogten op 
het oude slagveld doen de archaeologen gelooven, dat men er wel overblijfselen uit de
verre oudheid zal kunnen vinden.
Het veld wordt dubbel belangrijk geoordeeld, omdat men meent er materiaal te kunnen 
vinden, dat zal wijzen op het contact tusschen Egypte, en het verder gelegen Oosten. 
Professor Breasted heeft verklaard, dat het werk zal worden uitgevoerd volgens de 
nieuwe methode in de archaeologie, d. w. z. dat de hoogten zorgvuldig van buiten af 
worden afgegraven — laag voor laag — zonder dat er schachten en kraters in ontstaan. 
De politieke voorbereidselen voor de expeditie zijn reeds genomen. Dr. Charles 
Fisher, die gewerkt heeft aan de universiteit van Pennsylvanië en nu benoemd is tot 
directeur van het opgravingswerk, is thans in Europa, om te zorgen dat spoedig met 
den arbeid kan worden begonnen. 
Armageddon is een hoogln loope maria en Galilea, evenwijdigSa dnd de zeekust van 
Palestina.

19 september 1925  De Slaven der Oudheid 
Wat zij hebben gewrocht.
De alleroudste geschiedenis der architectuur deelt ons een eigenaardig, 
weerzinwekkend feit mede. Onder de fundamenten der groote openbare gebouwen en 
tempels der Oudheid werden menschelijke wezens, zoowel als dieren, levend begraven, 
ten einde den toorn der goden te bezweren. Er is zelfs reden om le gelooven, dat deze
vorm van verzoening ook bij Christelijke kerken voorkwam. Men geloofde, dat slechts 
door zulk een offer de duurzaamheid van het gebouw verzekerd kon worden. Op talrijke,
ver uit elkaar gelegen punten heeft men onder den "eersten steen" menschelijke 
geraamten aangetroffen, welker aanwezigheid aldaar slechts op één wijze verklaard kon
worden. Toen het bijgeloof afnam, werden de menschelijke slachtoffers door beeldjes 
vervangen, die, naar men geloofde, door toovermacht dezelfde rol zouden kunnen 
vervullen. 

#20191023  247 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

15755

15760

15765

15770

15775

15780

15785

15790

15795

15800

15805

15810

15815

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

Bij het bestudeeren van deze en dergelijke ruwe begrippen, moeten wij bedenken, dat 
de mensch in de alleroudste tijden het doen verrijzen van eenig bouwwerk als een 
goddelooze en onbeschaamde daad beschouwde. Als het door den bliksem getroffen werd 
of door den storm of een aardbeving in elkaar stortte, dan was dit een voorteken van 
de wraak der bovennatuurlijke wezens. De mensch, die als dc dieren van het woud, 
onder de beschutting der boomen, in holen in den grond of in grotten gehuisd had, 
daagde de machten der aarde en der lucht uit, wanneer hij ook slechts de nederigste 
hut bouwde. De goden moesten dus bevredigd worden, en menschenbloed was het 
noodzakelijke offer. Heden ten dage plaatst de bouwer enkele geldstukken en wat 
couranten onder den "eersten steen", welke onschadelijke wijziging van een 
vóórhistorischen ritus ons er een bewijs van moge zijn, hoe langzaam en moeilijk de 
mensch zich aan een onredelijk bijgeloof weet te onttrekken.
Terwijl dus de fundamenten der groote bouwwerken inderdaad in menschenbloed gedrenkt 
werden, zijn de gebouwen der oudheid zelf monumenten voor een veel omvangrijker 
offer. De amphitheaters de circussen, de mausolea, de mostabas en pyramiden, de 
poorten en waterleidingbuizen, de bruggen en geplaveide wegen, en al de tempels van 
al de goden werden door middel van slavenarbeid gebouwd. De steenen van sommige 
pyramiden wegen bijna 90.000 pond. Sommige der nog overeind staande obelisken 
(gedenkzuilen) van het oude Egypte, zijn meer dan 33 Meter hoog. Hoe werden deze uit 
de rots gehouwen en hoe werden zulke kolossale monolieten (voorwerpen uit één stuk 
steen vervaardigd) gehanteerd?
Op de vóórhistorische acropolis van Tiryns zijn de muren op sommige plaatsen 13 M. 
dik en uit kolossale, niet een hamer bewerkte blokken samengesteld. Dit alles is door
menschen gewrocht.
Wij bewonderen het kunstige snijwerk der Babylonische edelsteenen in de vroegere 
Aegeïsche kunstnijverheid, de gouden bekers en borstplaten, de gouden maskers voor de
dooden, het faïence (porcelein-blauw), het bewerkte ivoor en het mozaïek. Dit alles 
is echter ten slotte sierkunst. Veel indrukwekkender is het architectonische kunnen, 
dat, zonder de mechanische hulpmiddelen der moderne industrie, reusachtige bouwwerken
vermocht te wrochten, welker muren tot op heden den tand des tijds weerstaan hebben. 
Achter het genie van den architect, den beeldhouwer, den ingenieur, lag steeds de 
ruwe handarbeid van geslachten onbetaalde werkkrachten. De muren van iedere 
oorlogvoerende stad, die van Babylon en Ninive, en de kolossale monumenten van het 
Egyptische Thebe, het Paleis van Grossus (een oude stad op het eiland Kreta in de 
Middellandsche Zee) en het paleis van Rorsabad, het Pantenon en Pantheon, het 
Colosseum en de groote Romeinsche Baden werden gebouwd, doordat millioenen werklieden
genoodzaakt werden ze te bouwen. 
Welk vervoersysteem werd er toen toegepast? Welke mechanische hulpmiddelen werden er 
te baat genomen voor het vervoer van het materiaal, in enorme blokken steen of 
marmer, graniet, dioriet (fijn gekorreld, donkergroen, zeer hard gesteente) of 
basalt? Alvorens de lange bronzen zagen, de hamers, beitels en drilboren der 
steenhouwers aan het werk gezet konden worden, moesten de blokken eerst uit de 
groeven gehouwen, verzameld en vervoerd worden. Er waren geen door stoom gedreven 
kranen, om binnen enkele minuten de zwaarste steenblokken op de vereischte hoogte te 
brengen, geen stoombooten om het materiaal der achitecten stroomafwaarts of over zee 
te vervoeren. Er was geen dynamiet, om de rotsen uit elkaar te doen springen. De 
menschelijke energie was het eenige dynamiet, en de machines der oudheid waren 
levende machines. Een ploeg slaven werd in het gareel gespannen, om de groote steenen
het hellende vlak op te trekken, dat steeds langer werd, naarmate het gebouw hooger 
verrees. Er waren geen tractors, of stoomwalsen; een hedendaagsche motorlorrie kan 
binnen enkele uren een gewicht vervoeren, dat vijfhonderd slaven nog niet in 
evenzooveel weken of maanden konden vervoeren. Men drukt een hoeveelheid trek- of 
drijfkracht nog steeds in "paardekracht" uit. De primitieve volkeren bezigden 
weliswaar den os en den ezel als trekkracht en veel later het paard, doch de 
voornaamste arbeidskracht was toch de slaaf.

21 september 1925  Groningen
Prof. Böhl over Het tijdperk der aartsvaders. Toenemende bloei der universiteit. De 
dooden herdacht Hoogleeraren en studenten. De 1000ste student. Kunstmatige beperking 
van het aantal studeerenden? Examens. Gebouwen.

Ter gelegenheid der overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen 
heeft de aftredende rector-magnificus. prof. dr. F. M. Th. Böhl, in de aula der 
academie een rede gehouden getiteld: Het tijdperk der aartsvaders.
Te Groningen — aldus spr. — worden op één dag de beide redevoeringen gehouden, die 
aan andere universiteiten over twee verschillende plechtigheden verdeeld zijn: eerst 
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de eigenlijke oratio en daarna het verslag over de lotgevallen der universiteit in 
het afgeloopen studiejaar. Een splitsing in twee plechtigheden zou ook ten onzent 
ongetwijfeld de voorkeur verdienen. Thans is het hoogtepunt der lectorale loopbaan 
tevens het eindpunt. Van hier terugziende herdenkt prof. Böhl een andere academische 
plechtigheid, die hij in April in Palestina bijwoonde: de inwijding der Hebreeuwsche 
Universiteit in Jeruzalem: een belangrijke gebeurtenis voor het oude volk der Joden 
in zijn land van belofte. In aansluiting aan dit feest heeft spreker het Heilige land
doorkruist, op het spoor der bijbelsche aartsvaders.
Vanwaar de bekoring, die deze oude verhalen ons inboezemen? Palestina is een klein 
land en Israël was een klein volk, uiterlijk zonder veel beteekenis vergeleken bij de
groote natiën. De belangrijkheid van dit volk is gelegen in zijn godsdienst. Hierbij 
komt, wat de patriarchen-verhalen in het boek Genesis betreft, de bekoring van hot 
idyllische. In dit opzicht bestaat er een eigenaardig verschil tusschen de verbalen 
van Genesis en die der volgende bijbelboeken. In Exodus en de volgende boeken is de 
stemming nationalistisch en militaristisch; in de aartsvader-verhalen van Genesis 
zijn deze perken doorbroken en wij leven hier in een eenvoudige, ideale, 
optimistische wereld, waarin tenslotte alles terecht komt. Is dit slechts 
dichterlijke illusie? Men heeft de bijbelsche aartsvaders willen opvatten als 
gepersonifieerde stammen of als tot helden gedegradeerde goden. Maar de pogingen om 
deze en soortgelijke verklaringen stelselmatig toe te passen zijn mislukt. Meer en 
meer begint men in te zien, dat in deze Genesis-verhalen zelfstandige tradities 
verwerkt zijn, afkomstig van stammen, die niet mede in Egypte geweest zijn en die den
Exodus en den tocht door de woestijn niet mee hebben gemaakt. Juist om dit hun 
zelfstandig karakter verdienen deze verhalen de belangstelling ook van den 
historicus.
Wij schrijven het jaar 1925. Hetzelfde jaar vóór het begin van onze jaartelling is 
een groot jaar geweest in de geschiedenis der grijze oudheid. In dit jaar is het aan 
Hammurabi, den grooten koning en wetgever van Babylon, gelukt zijn stad en zijn rijk 
door de verovering van Larsa tot wereldhoofdstad en wereldrijk te verheffen. Het is 
echter een vergissing, als men dezen koning door vereenzelviging met den in Genesis 
14 genoemden koning Amraphel van Sinear tot een tijdgenoot van Abraham heeft willen 
maken. Als men de koningen van Genesis 14 en daarmede het tijdperk der aartsvaders 
wil bepalen, moet men veeleer uitgaan van den naam van den vierden dezer koningen: 
Tideal. Tideal of Tud'alia is, zooals wij sedert 1924 weten, een der grootste 
koningen van het rijk der Hethieten geweest en zijn tijdperk is gelegen in de 150 
jaar tusschen 1600 en 1450 vóór Chr. Hiermede komen ook de beste en oudste gegevens 
der bijbelsche chronologie overeen. De aartsvaders zijn niet door zooveel eeuwen van 
de latere geschiedenis gescheiden als men meestal vermoed. Zij zijn tijdgenooten der 
18e Egyptische dynastie geweest, en juist hun periode is voor Kanaän een bloeitijd 
geweest, een gouden eeuw, waarvan men later nog veel wist en kon weten, ook door 
schriftelijke opteekeningen. Door tal van gegevens kunnen wij deze tijdsbepaling 
staven en toelichten. 
Wie was Abraham? Door het donker der eeuwen heen gevoelen wij iets van de kracht der 
persoonlijkheid. Hij is niet in de eerste plaats de stamvader van een volk geweest, 
maar de stichter van een godsdienstige beweging. Evenals Mohammed staat ook Abraham 
aan het begin van een nieuwe beweging onder de Semietische volken en stammen. Zijn 
godsdienst draagt — voorzoover wij dit kunnen nagaan — het kenmerk van abstractie: 
één God, de groote Hemelgod, die vereerd wordt zonder priester, zonder tempel, de 
Almachtige en Alomvattende, die de wereld beheerscht en onderhoudt en tot wien de 
geloovige toch onmiddellijken en persoonlijken toegang mee heeft.
Vergeleken bij Abraham dragen zijn zoon Izaäk en zijn kleinzoon Jakob-Israël minder 
individueele trekken. Vooral Jacob-Israël is, wat zijn karakter en lotgevallen 
betreft, de typische vertegenwoordiger van het volk, dat zijn naam draagt. Wij 
beschouwen hem als den vertegenwoordiger der reeds nauw met de Arameers 
vermaagschapte Hebreeuwsche stammen, die den godsdienst van Abraham hebben aanvaard. 
Hetgeen in de oorkonden uit El-Amarna van de Habiri verhaald wordt heeft 
waarschijnlijk in hoofdzaak betrekking op de geleidelijke bezetting van het land door
Jakob en de zijnen; en hetgeen in het boek Exodus bij wijze van generaliseering van 
alle twaalf stammen verhaald wordt, betreft in hoofdzaak alleen de jongste stammen: 
Efraïm. Manasse en Benjamin, die later juist in het centrum van Palestina gelijk een 
wig tusschen de andere stammen inschuiven en het beste gedeelte opeischen. Deze 
Rachel-zonen zijn in de troebele tijden  na den val der 18e Egyptische dynastie in 
Egypte toegelaten en werden hier onder Ramses II verdrukt. De oudere stammen, de 
zonen van Lea, waren toen al sedert eeuwen gevestigd in het Zuiden van Palestina, in 
Gilead en op andere plaatsen. Met een Zuidelijkste groep van deze stamverwanten is 
Mozes op zijn vlucht in aanraking gekomen en in hun godsdienstige gemeenschap 
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opgenomen; van hier is hij naar Egypte teruggekeerd en heeft aan de verdrukten den 
God der vaderen verkondigd. En daarna heeft Mozes als  groote leider en organisator 
de beide groepen van het Israëlietische volk hereenigd. Den godsdienst van Abraham 
heeft hij aanvaard, maar hij heeft hem omgevormd in den geest van een harderen, 
oorlogszuchtigen tijd.
Want Mozes staat inderdaad aan de grens van een nieuw tijdvak. Met 1200 voor Chr. 
verandert in de West-Aziatische cultuurwereld het beeld des tijds. Het volk, de massa
wordt zich van zichzelf bewust, en te gelijk verdwijnt voor velen de Godheid in een 
onbere?bare verte. Naast den vriendelijken Vadergod van Abraham komt te staan de 
strenge en ijverige God van den berg ?  ? het volk niet mag naderen zonder te 
sterven.
? hebben dergelijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar evenals het Homerische tijdperk 
voor de Grieken, ? voor Israel aan het begin van zijn ? het tijdperk der aartsvaders.
En door het ? der ? ? wij de g?de ? den aartsvader Abraham ? niet alleen door de ?, 
maar ook door de ? en de Moham? ? als de ? en de ?!

26 september 1925  Een relief van de stad Babylon.
Volgens de Observ. Rom. is in Irak een kostbare 4435 jaar oude steenen plaat 
gevonden, waarop dè stad Babylon in relief is weergegeven. 
Onder de Arabieren, die de vondst deden, en de hooge waarde van het stuk vermoedden, 
heeft zulk een gevecht om het bezit van den steen plaats gehad, dat zes personen 
werden gedood en vele werden gewond.
De steenen plaat is nu naar Londen overgebracht. De waarde wordt geschat op ongeveer 
100.000 gulden.

26 september 1925/1926  De ontdekkingen te Kish.
De Astronomische tafel hersteld.
Astronomen en archeologisten hechten, naar de Daily Chron. meldt, zeer veel waarde 
aan de tafels, welke het vorige jaar te Kish, de stad waarvan vermoed wordt dat zij 
onmiddellijk na den zondvloed gesticht is, gevonden zijn.
De geleerden hopen nu nauwkeurig de chronologie der eerste dynastie van Babylon te 
kunnen vaststellen.
Dr. S. Langdon, professor in de Assyriologie aan de universiteit te Oxford, heeft 
meegedeeld dat een tafeltje de groote astronomische tafel, welke zich in het Britsche
Museum bevindt, "herstelt". Blijkbaar is dus nu het ontbrekende stuk der tafel 
terecht.
Een ambtenaar van het departement voor Egyptische en Assyrische oudheden verklaarde 
omtrent het belang der vondst aan een vertegenwoordiger der Daily Chron. het 
volgende:
De tafel in het Britsche Museum behandelt enkele astronomische feiten ten aanzien van
het rijzen en dalen van planeet Venus gedurende den tijd van de eerste dynastie van 
Babylon. 
De tafel is van groot belang, omdat de astronomen gelooven, dat zij uit de thans 
volledig gegeven data nauwkeurig het astronomische jaar kunnen vaststellen, waarover 
de tafel spreekt en wat een middel is om de juiste chronologie der eerste dynastie 
vast te stellen. 
Assyriologen zijn van meening, dat uit de nieuwe tafels de tijd der regeering van 
Hammurabi, den Babylonischen koning, die het beroemde wetboek uitgaf, kan opgemaakt 
worden. (Dit wetboek werd gevonden op een zuil, die nu in het Louvremuseum staat).
Hammurabi, aldus het blad, wordt door sommige deskundigen geïdentificeerd met 
Amraphel, den koning die zooals in het 14de hoofdstuk van Genesis gezegd wordt met 
andere koningen tegen Sodoma en Gomorrah optrok en Lot, Abraham's neef gevangen nam. 
Kish in het land van Ur ligt 8 mijlen ten Oosten van Babylon.

9 oktober 1925  BABYLONISCH IN ONZE TAAL.
Het bestaan van het oude Babylon lijkt den tegenwoordigen mensch reeds zoo lang 
geleden, dat haast niemand er zich indenken kan, dat er heden ten dage nog veel wordt
gebruikt, dat in die tijden zijn oorsprong heeft gehad. 
Waarom wordt de dag in tweemaal twaalf uren verdeeld, waarom gaan onze uren slechts 
tot twaalf en niet tolt vier en twintig?? Omdat dit nog een door alle tijden bewaard 
overblijfsel is van de Babylonische tijdrekening. 
De gradenverdeeling op het gebied der tijdrekening en de sterrenkunde waren bij het 
oude volk aan de Euphraat en de Tigris op dezelfde leest geschoeid als bij ons. Ook 
de sterrenbeelden dragen alle namen, die oorspronkelijk door de Babyloniërs zijn 
bedacht en die via de Grieken en Romeinen, naar Midden- en Noord-Europa hun weg 
hebben gevonden. Zelfs het woord "ster", dat toch niet dien indruk wekt, hebben we 
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van de Babyloniërs, want als we het Grieksche woord "Aster" beschouwen, komen we 
vanzelf bij "Ischtar" den naam van de Babylonische minnegodin. Met den naam van deze 
godin nu werd dezelfde planeet betiteld, die de Romeinen, later den naam van hun 
minnegodin Venus gaven en die als de voornaamste ster aan het firmament geldt.
Onze taal bezit nog veel meer woorden van denzelfden oorsprong. Daartoe behooren o.m.
de volgende woorden: amber, cherub, dragoman, jaspis, kaneel, magiër, myrrhe, naphta,
natron, Sabbath, smaragd, sultan, cichorei en cypres. Bij enkele woorden is het 
ontleden tot het oorspronkelijke woord heel belangwekkend. Bijvoorbeeld het woord 
alcohol, dat door de Arabische "al" zijn tweede vaderland aantoont, komt van het 
Babylonische "guchlo" of het Arabische "Kuhl". Dit was oorspronkelijk een fijn 
schminkpoeder, waarvoor de Engelschen nog heden den naam "alkoom" hebben. In 
Duitschland hadden we in de zeventiende eeuw voor dit poeder den naam "alcosol" met 
de nadere aanduiding "Puder". Eerst in achttienhonderd kwam hier uit voort de meer 
bekende naam fijn "preparaat" en al spoedig "fijne wijngeest". 
De naam Margaretha, waarin we dadelijk het Grieksche ""margarites" (paarlen) 
terugvinden, is niets anders dan het Babylonische "mar galliti", wat "kind van de 
golvende zee" beteekent, wat wel een poëtische naam is voor hét kostbaar product van 
den mossel. 
Ook het woord "barbaar" komt voort uit die oude tijden. Voor de Semitische 
Babyloniërs woonde in het land tusschen Euphraat en Tigris een volk van onbekende 
afkomst, dat de schepper van de oer-oude beschaving in die streken moet geweest zijn.
Zij noemden de omwonende volken "bar". Door verdubbeling van dit woord is het als 
"barbaru" in het Semitische Babylonisch overgenomen en heeft van daaruit zijn intrede
in vele talen gedaan. 
De eerste gebruiker van een bril was, zooals men weet, keizer Nero, die, om beter te 
kunnen zien, een geslepen edelsteen voor zijn oogen hield. Uit den naam van een 
edelsteen is echter de naam "bril" voort gekomen. Bril komt namelijk van "Beryll", 
wat in het Babylonisch "burallu" beteekent. Onze trouwe helper het paard draagt ook 
een verbasterden Babylonischen naam; oorspronkelijk was paard n.l. "puridu", wat 
draver beteekent. 
Ook den afgod van den tegenwoordigen tijd, "de Mammon" kenden de Babyloniërs reeds, 
"Memeni" was toen echter niet de naam van een afgod, doch beteekende alleen "bezit of
eigendom". 
De menschen verdeelde men in het land van Babylon in drie klassen, waar bij de 
middelste klasse, die boven de slaven stond, "muschkin" genoemd werd. Dit woord 
vinden we in het Italiaansch en Fransch als "menischo" en "mesquin" (armzalig) terug.
Een heel oud woord is het woord "kalk", dat door de voorloopers van de Semitische 
Babyloniërs "kalga" genoemd werd. 
Nog veel meer woorden hebben een Babylonischen oorsprong: "zak" was in het 
Babylonisch "schaqqu". Het Duitsche "Tisch" is wel heel duidelijk afgeleid van het 
Babylonische "Tischku".

17 oktober 1925  PALMYRA'S OPSTANDING.
Palmyra, de stad der tempels en graftomben, wier gouden geraamten verlaten in de 
woestijn liggen, begint langzamerhand te herleven. Eeuwen lang hebben haar lange 
zuilenrijen, prachtiger dan ooit in hun verlatenheid, gefonkeld boven het donkere 
groen der oase, een oase, gevoed door een oude waterleiding, die het heldere water 
brengt vanaf de heuvelen. In den tijd, dat deze leiding werd aangelegd, lag Palmyra 
op den grooten karavaanweg, die van het Westen naar het Oosten liep: door hare 
straten passeerden de karavanen, bestemd voor Mesopotamië en Perzië en voor de 
markten van het verdere Oosten, en weelde was er onder haar burgers. Toen kwam de 
eerzucht van de schoone koningin Zenobia en hare raadgevers, het noodlottige conflict
met Aurelianus, het overbrengen van het handelsverkeer naar andere wegen: het 
ondergaan van de welvaartszon en de plotselinge vlucht van geheel het drukke 
zakenleven dat daar was samengestroomd. 
Palmyra was vlug vooruitgegaan, was de rijkste van de steden der Oudheid. Maar haar 
val was even vlug en dramatisch; en de stad was weldra Babylon gelijk. 
Maar nu komt er weer nieuw leven in deze tempel-stad. 
Tweemaal per week, komen er karavanen; karren en goederenwagens komen en gaan vanuit 
Beiroet, Bagdad en Perzië. Er is een nieuw hôtel gebouwd naast den gouden tempel van 
de Koningin Moeder, een modern hotel; met electrisch licht, badkamers en telefoon. De
havelooze troepen kinderen, woest en onbeschaamd, hebhen het vroeger dagen van 
hoffelijkheid onbekende woord "Baksjies" (aalmoes) geleerd en vallen er u opdringerig
en zonder ophouden mee lastig. Er is een vliegveld gekomen in de woestijn en het 
gesnor der aeroplanes verstoort de rust der graftomben, die liggen aan den voet van 
de heuvels. Zoozeer zijn de begrippen van den nieuwerwetschen tijd hier 
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doorgedrongen, dat een officiervliegenier, bij gebrek aan beter, zijn verblijf 
genomen heeft in een der torenhooge graftomben. 
Van al deze graftorens is de Kasr-al-Arùs, de begraafplaats der vrouwen, met zijn 
gepleisterd en beschilderd interieur en de portretten der overledenen, het best 
bewaard gebleven. Evenals in alle graftorens loopt een trap naar de vele 
verdiepingen, waar eens de dooden regelmatig werden bijgezet als boeken in een 
boekenkast. Een hol-vormlge opening voert naar het onderaardsche graf der "drie 
broeders," een familie-graf, waarvan de muren beschilderd zijn met mythologische 
figuren en de portretten der overledene". Het meest valt op dat een jonge moeder, als
een madonna die haar kind in de armen houdt. Deze gestorven vrouwen schijnen  veel 
van juweelen gehouden te hebben, want schilder en beeldhouwer hebben zorg gedragen 
oorringen, halssnoeren en kronen goed te doen uitkomen. In de onmiddellijke nabijheid
van de Kasr-al-Arüs bevinden zich zwavelachtige bronnen, de geliefkoosde badplaats 
der Fransche soldaten. De vlakte wordt beheerscht door een Arabisch 15e eeuwsch fort,
dat boven op den heuvel staat als een roofvogel nest. Van hieruit heeft men een 
prachtig vergezicht over de oude stad, een verspreide massa van grootendeels 
vervallen gebouwen. Naast deze ruïnes en de kleine oase ziet men dan de onmetelijke 
dorre woestijn zich uitstrekken als een onvruchtbare zee. Aan den anderen kant loopen
twee taankleurige heuvelrijen van Homs naar Damascus, waartusschen Palmyra ligt als 
een poort, die voert van de woestijn naar het Beloofde Land. In Palmyra is de warmte 
nooit ondragelijk. Als de zomer zijn hoogtepunt bereikt heeft, waait er altijd een 
frissche wind, die weliswaar somtijds wat zandig, maar steeds verre te verkiezen is 
boven de onverdragelijke verstikkende rukwinden van de vlakten, van Mesopothamië. 

De Sheik van Palmyra woont vlak bij den Tempel der Zon, waarvan de massieve gevel bij
zonsondergang vlamt als de Westersche hemel.
Hij houdt eiken dag hof-receptie. Onder het gepruttel der nargileh wordt de politiek 
besproken, terwijl koffie rondgedeeld wordt. Hier komen dagelijks twee sheiks uit de 
Hauran, die om politieke redenen tijdelijk door het Fransche Gouvernement verbannen 
zijn. De Sheik, een hartstochtelijk paardenliefhebber, is een edel, eerbiedwaardig 
man met witten baard en doordringende oogen. Hij heeft een merkwaardig geheugen en 
herinnert zich alle vreemde reizigers die hem ooit bezochten, in het bijzonder die 
groote Engelsche dame, die een halve eeuw geleden het voorbeeld van Lady Hester 
Stanhope volgde en te Damascus huwde met een Bedouïnen-sheik. 
Men vertelt van hem, dat ook hij in zijn jeugd gehuwd is geweest met een Europeesche,
een rijke Fransche dame, en dat hij met haar naar Frankrijk gegaan is en daar vijf 
jaar bleef. Maar hierover spreekt hij zelf nooit. Hij is sedert lang weer naar zijn 
land teruggekeerd en nadien weer dikwijls gehuwd. Een zijner drie vrouwen stierf aan 
vliegende tering. Toen men hem condoleerde deed hij een langen trek aan zijn pijp, 
zoodat het water gezellig pruttelde. "Wij moeten allen sterven", zei hij 
philosophisch; en daarmee was het uit. 
De officiëele vertegenwoordiger der Fransche regeering is de Mustashar. De 
troepenmacht bestaat uit een korps Algerijnen en een korps kameel-infanteristen — les
méharistes de l'Orient. 
Deze Arabische kameel-ruiters, meest Nedjis en onderdanen van Ibu-Saud, die vreemd-
zingend tegen zonsondergang van hef een of andere weiland komen binnengereden zijn 
met de wapperende roode en blauwe linten; van hun uitrusting, met hun lichaam, dat 
meeslingert met de bewegingen van hun hooge en breede dieren even karakteristiek als 
de purperen heuvels, die de laatste stralen der ondergaande zon weerkaatsen. Deze 
woestijnruiters verbinden zich voor de som van 600 fancs per maand. De kameel blijft 
het eigendom van den ruiter en wanneer hij het corps verlaat neemt hij het dier mee. 
Van zijn loon moet hij zich en zijn dellul voeden, en de schitterende conditie van 
man en dier bewijst, dat deze betrekkelijk kleine som voldoende is. De Nedji is van 
Fransch oogpunt beschouwd, de ideale soldaat. Men kan bij hem geen sympathie 
veronderstellen voor den Sherif; en hij bemoeit zich niet met plaatselijke politiek. 
Wat den godsdienst betreft is hij Wahabi, ofschoon hij hier op vreemden bodem niet 
zelden cigaretten rookt en eveneens veel Arak drinkt. 
Er zijn te Palmyra drie pelotons meharisten, die elk bestaan uit 71 manschappen onder
bevel van een Fransch luitenant en sergeant, terwijl de bevelvoerende officier de 
voornaamste plaatselijke militaire en burgerlijke autoritiet is. De taak van het 
corps is uitgebreid. Zij moeten optreden als politie, verkenners en begeleiders. Zij 
vechten, brengen opstandige sheiks op en zijn tevens de informatie-dienst der 
woestijn. De officieren beroemen zich op hun zorgelooze kleeding. Alleen de kapitein 
is gekleed in 'n pak waarin men met veel goeden wil een uniform ziet, hij loopt 
bloot-beens en draagt Arabische sandalen. Overigens loopen de manschappen rond met 
ruige baarden en ongekamde haren. 
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Een beteekenisvolle kennisgeving hangt tegen de muren der soldatenkamers: 
"Non, madame! Les officiers n'ont pas obligatoirement la barbe hirsute et les cheveux
mal peignés" hetgeen ongeveer vertaald kan worden als: "Er bestaat geen bevel dat den
officieren dwingt er uit te zien als smeerpoesen!" Op deze kamers hangt ook het 
devies van het korps, een vers uit den Koran: "De vrede ligt in de schaduw van het 
zwaard ...

4 november 1925  Opgravingen in Mesopotamië.
Ook de opgravingen, door Amerikanen en Engelschen in Mesopotamië ondernomen, hebben 
belangrijke uitslagen opgeleverd. Van beteekenis zijn de ruïnen van Kisj, twee mijlen
ten Oosten van Babylon, en misschien de oudste stad der wereld.
Men heeft op een fragment den naam van Koning Lugaled gevonden, die 3400 jaar voor 
Christus regeerde.
Naast tempels zijn ook muren van een paleis uitgegraven, eveneens uit het jaar 3400 
vóór Christus.
Voorts zijn er nog murenresten gevonden die 5000 jaar oud moeten zijn. 
De door Bundell uitgegraven paleismuren leverden veel studiemateriaal op. De trappen 
en muren zijn rijk bedekt met zeer oude teekens, waaruit later het spijkerschrift 
ontstond.
Van belang is het vinden van een 25 meter langen staaf, driehoekig van vorm en met 
scherpe kanten voorzien. Volgens prof. Langdon diende dit instrument tot het maken 
van spijkerschrift. 
Niet minder dan in Kisj vielen de opgravingen mede in het aan de Perzische golf 
gelegen Ur, de geboorteplaats van Abraham, en in Tel-el-Obeid, een mijl van Ur 
verwijderd. In Tel-el-Obeid zijn belangwekkende grafvondsten gedaan. Onder de 
vondsten bevinden zich voorwerpen uit vuursteen, uit gegoten en gedreven koper en 
namaaksels daarvan in klei.

7 november 1925  Babylonische en Egyptische oudheden.
Prof. dr. F. M. Th. Böhl heeft bij de plechtige opening van de Semitistische 
werkkamer en verzameling van Babylonische en Egyptische oudheden in het 
Academiegebouw der Rijksuniversiteit hedenmiddag een toespraak gehouden van ongeveer 
den volgenden inhoud:
De opgravingen in Egypte en West-Azië hébben onze kennis omtrent de geschiedenis der 
menschheid bijkans verdubbeld. Begon voor een vroegere generatie de. geschiedenis 
feitelijk met de Israëlieten en met de Grieken, en waren nog onze vaderen voor hun 
historische kennis omtrent de geschiedenis der oudheid bijna uitsluitend aangewezen 
op den Bijbel en op de klassieke schrijvers, thans hebben wij authentieke historische
oorkonden van ongeveer 3300 v. Chr. af. De geschiedenis der oudst menschelijke 
beschaving verrees weer uit het zand van Egypte, uit de ruïneheuvels van Babylonië en
Assyrië. De belangsteling in deze dingen is groot en begrijpelijk. Wat de Bijbelsche 
oudheden betreft, zoo belooft de plaats van de oude Israëlietische hoofdstad Sichem, 
die men strakt hoopt op te graven, hoogst belangwekkende resultaten. 
Maar de beide klassieke landen voor opgraving zijn Babylonië en Egypte. In het droge 
klimaat van Egypte bleef zelfs het hout, het leer en het linnen uit de oudheid 
bewaard. In Babylonië en Assyrië was het kleitablet het aangewezen schrijfmateriaal, 
dat — in de zon of bij het vuur gebakken — de daaraan toevertrouwde opschriften tot 
op onze dagen bewaard heeft. De spreker geeft een uiteenzetting van het eigenaardige 
spijkerschrift, waarmee deze kleitabletten uit de Babylonische oudheid beschreven 
zijn. 
Kleitabletten, beschreven met spijkerschrift, kon men tot nog toe vooral bewonderen 
in de groote Musea te Londen, Parijs of Berlijn. In particulier bezit of in den 
handel waren deze voorwerpen betrekkelijk zeldzaam, daar in de jaren voor den oorlog 
de uitvoer van oudheden uit het toenmalige Turksche Rijk belemmerd werd door een wet,
die vrij sterk werd toegepast. Toch bezat ook het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
(dat immers door zijn Egypt. verzameling wereldvermaard is) al ongeveer 40 
kleitabletten. Thans mogen wij ons in Groningen in de bovenverdieping van ons 
Academiegebouw verheugen in het bezit van een groote verzameling van soortgelijike 
spijkerschrifttabletten en van andere belangrijke voorwerpen uit de Babylonische en 
de Egyptische oudheid. 
Het grootste gedeelte van deze verzameling werd door prof. Böhl aangekocht uit de 
nalatenschap van den in 1921 overleden prof. dr. F. E. Peiser, in leven hoogleeraar 
te Koningsbergen. Peiser was een Assyrioloog van beteekenis, die zich bovendien ook 
veel met prae-historische studiën bezig hield, en hij was een verzamelaar van den 
eersten rang. De catalogus van zijn verzameling, dia door prof. Böhl in Groningen 
gemeenschappelijk met dr. E. W. Weidner is gemaakt, omvat 926 nummers. Bovendien werd
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de verzameling aangevuld en uitgebreid door stukken en voorwerpen (59 nummers) uit de
Babylonische en Egyptische oudheid uit het bezit van den bekenden geleerde prof. 
Alfr. Jeremias te Leipzig. Een aantal Egyptische voorwerpen, die uit een 
Oostenrijksche verzameling aangekocht waren, werden door bemiddeling van dr. A. E van
Giffen aan het nieuwe Instituut ter beschikking gesteld. Een verdere aanvulling van 
deze verzameling werd uit Berlijn en Parijs verkregen, terwijl een aantal (71 
nummers) van de uit de nalatenschap van Peiser gekochte kleitabletten zich op dit 
oogenblik nog in Berlijn bevindt, om in het aan het Berlijnsche museum verbonden 
laboratorium geprepareerd te worden. 
Aan de hand van lichtbeelden gaf prof. Böhl een overzioht over den inhoud en de 
belangrijkste stukken van deze "verzameling Groningen". De verzameling bevat alle 
perioden van de Babylonische geschiedenis. Het oudste stuk is van 3200 v. Chr. (uit 
Fara); het jongste is een contract uit den tijd van Seleukes, een der opvolgers van 
Alexander den Groote. De origineele oorkonden, die in de vitrinen van het nieuwe 
instituut bewaard worden, omvatten dus een tijdvak van bijna 2900 jaren, zoodat voor 
den schrijver van het jongste kleitablet (ruim 360 jaar voor Chr.), dit oudste werk 
nog ouder was, dan het zijne voor ons is. Bijzonder mooi zijn de 21 ronde oorkonden 
uit Telloh, uit de dagen der vorsten Lugalanda en Urukagina, 2750 v. Chr. Het zijn 
lijsten van koren en van offerdieren, die bij de tempels afgeleverd werden, en ook 
lijst van stukken land, die door de priesters. verpacht werden, met opgave der maten 
en ook van de namen der pachters. Zeer talrijk zijn soortgelijke lijsten vooral uit 
den tijd der dynastie van Ur (Ur der Chaldeën, de vaderstad van Abraham volgens den 
Bijbel). Deze oorkonden zijn meestal nauwkeurig gedateerd, en uit de dateeringen kan 
men opmaken, dat het meerendeel afkomstig is uit de 12 jaar tusschen 2235 en 2223 
vóór het begin van onze jaartelling. Een groot gedeelte van deze oorkonden is 
ingesloten in een leemen omhulsel of enveloppe. Buiten op het omhulsel staat 
hetzelfde opschrift als binnen, en het omhulsel is voorzien van zegelafdrukken. Dit 
was een methode om vervalschingen tegen te gaan. Kwam verdenking op, dat achteraf 
iets gewijzigd was, dan kon de rechter gelasten, het leemen omhulsel stuk te slaan en
de origineele oorkonde kwam voor den dag. Ook van de mooie (meestal rolvormige) 
zegels bezit onze verzameling 20 exemplaren. 
Hoogst belankwekkend zijn voorts origineele stukken uit de dagen van Gudea en Urban 
(2600 v. Chr.); vervolgens Sumerische Hymnen en gebeden uit den tijd van koning Sulgi
(2250); een brokstuk van een opschrift, afkomstig van een der koningen der eerste 
dynastie, waarschijnlijk van den grooten koning Hammurabi zelf. Ook zijn er een 
aantal contracten (o.a. een huwelijkscontract) en particuliere brieven uit diens 
tijdperk, en oorkonden uit het tijdperk der Kassieten, (omstr. 1400 v. Chr.) en uit 
het Nieuw-Babylonische en het Perzische tijdperk. Van den grooten koning Nebukadnezar
(welbekend uit den Bijbel, vooral uit het boek Daniël) behelst onze verzameling een 
prachtstuk: de origineele stichtingsoorkonde van den Zonnetempel te Sippar, die een 
mooi gebed aan den Zonnegod bevat. Drie andere exemplaren van dezelfde oorkonde 
bevinden zich in het Britsch museum te Londen. Wetenschappelijk nog belangrijker is 
een oorkonde uit de beroemde "Bibliotheek" van den Assyrischen koning Assurbanipal. 
Het is feitelijk een bladzijde (maar dan in den vorm van een kleitablet) van een 
wetenschappelijk werk, waarin de namen van insekten en ook van andere dieren (o.a. de
schildpad) zijn opgenoemd. Dit is het eenigst stuk van deze blj bliotheek buiten 
Londen, waar ze in haar geheel is opgenomen. 
Ook zijn er maar enkele bijzonder belangwekkende voorwerpen uit Boghaz-keui, de 
hoofdstad van het rijk der Hethieten. Deze voorwerpen zijn door prof. Winckler in 
1911 meegebracht Voorts zijn er nog enkele van de Egyptische oudheden, als beeldjes 
uit graven, scarabei, goden (Osiris, Iris en Korus) en heilige dieren.
Tenslotte wees spr. met nadruk op enkele oorkonden, die in een tot nog toe onbekenden
vorm van het spijkerschrift geschreven zijn, en vooral ook op twee kleitabletten, die
aan beide kanten dicht zijn beschreven met een nog niet ontcijferd alfabetisch 
schrift. De vorm van deze kleitafels doet denken aan soortgelijke tafeltjes, die op 
het eiland Kreta zijn opgegraven. De schriftteekens gelijken in menig opzicht op de 
Phoenicische en op de oudste Grieksche. Maar de ontcijfering van deze geheimzinnige 
teekens is tot nog toe niet gelukt.
Zoo zal een nauwkeuriger bestudeering van al dat nieuwe materiaal nog veel werk en 
inspanning vereischen. Spr. eindigde met een woord van dank aan Regeering en 
Curatoren. Door de goede zorgen van curatoren, vooral ook van den secretaris bij het 
College van Curatoren, den heer B ten Bruggen Cate werd deze verzameling (die door 
prof. Böhl aan de Universiteit in bruikleen is gegeven) geplaatst in een waardige 
omgeving en werd de Groningsche Universiteit verrijkt met een nieuw seminarium. Moge 
dit heugelijke feit bijdragen tot verhooging van de belangstelling in deze studiën!
Deze wensch van spr. zal zeker wel bewaarheid worden. De verzameling, die het 
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eigendom is van prof. Böhl, en die hij in bruikleen afstond aan onze Universiteit, is
— als gezegd — eenig in Nederland en van groote wetenschappelijke, waarde en het is 
te hopen, dat ze ook in de toekomst voor onze Academie bewaard zal blijven.

1 december 1925  Een Tsjecho-Slowaaksche expeditie heeft in Klein-Azië 
bij Caesarea tafeltjes opgegraven met inscripties in keilschrift van de Hittieten. 
Leider van de expeditie is dr. Hrormy, die te Praag hoogleeraar is voor het onderzoek
van het keilschrift voor Semitiesche talen.

1 december 1925  NINEVE IN DEN TIJD VAN KONING SANHERIB.
In zijn beroemd boeksken "Babel und Bibel", stelde Friedrich Delitzsch, nu ruim 
twintig jaar geleden, de vraag: "Waardoor komt het toch, dat de geheele beschaafde 
wereld belang stelt in de opgravingen in het gebied van Eufraat en Tigris?" 
Zelf antwoordde de geleerde schrijver daarop — en ik geloof, dat er wel niemand zal 
zijn, die iets af wil dingen op de juistheid hiervan —: "De Bijbel is de oorzaak van 
deze belangstelling". "Die Namen Nineve und Babylon, die Erzählungen von Belsazar und
den Weisen aus dem Morgenland umwebt von unserer Jugend auf ein geheimnisvoller 
Zauber, und die langen Herrscherreihen die wir zu neuem Leben erwecken mögen. noch so
bedeutungsvoll sein für Geschichte und Kultur — sie würden nicht hab die Teilnahme 
wachrufen, wenn nicht Amraphel und Sanherib und Nebukadnezar unter ihnen waren, die 
uns schon aus der Schulzeit vertraut sind."
Inderdaad, zoo is het. De groote stad Nineve, de machtige koning Sanherib, kent 
ieder, die niet geheel en al vreemdeling is in de Oud-Testamentische literatuur. Ik 
houd me er dan ook van verzekerd, dat er velen zullen zijn, die gaarne nog iets meer 
willen weten over de hoofdstad van het wereldrijk der Assyriërs; over de schoone 
residentie er vorsten, wier daden zulk een groote invloed oefenden op den gang der 
historie; over "de groote stad Nineve" waarin, volgens het boek Jona, "veel meer dan 
honderd en twintig duizend menschen (waren), die geen onderscheid (wisten) tusschen 
hun rechter en hun linkerhand."  
Laat ik ter voorkoming van teleurstelling mogen zeggen, dat hier slechts de 
allerbelangrijkste zaken naar voren gebracht worden en dat ik in dit artikel 
uitsluitend spreek over de stad Nineve, zooals ze was of werd in de jaren van 
Sanheribs bewind, dat is tussen 705 en 681 vóór Christus' geboorte. Over de stichting
der stad aan den oever der Tigris, over haar uitbreiding, haar lotgevallen in den 
loop der eeuwen haar verwoestingen door verschillende vijanden, haar wederopbouw door
de Assyrische monarchen — over dat alles, hoe interessant het ook moge zijn, spreken 
we thans niet, evenmin als over de periode, die volgt op Sanherib's dood, en die 
eindigt met den ondergang der stad in het jaar 606. 
Aan de hand der gevonden overblijfselen uit de dagen van koning Sanherib, wil ik 
trachten u een beeld te schetsen der stad, zooals zij was gedurende de regeering van 
den genoemden monarch. Scherp omlijnd kan dit beeld uit den aard der zaak niet zijn, 
daar al de vroegere glorie van Nineve voor altijd van den aardbodem is verdwenen, 
zoodat men zelfs gedurende vele jaren niet eens de plek vast aan te wijzen, waar 
eenmaal de wereld-koningin had getroond — maar toch, al is het beeld dan ook min of 
meer vaag, al staan we ook nog voor velerlei vragen, iets is door de opgravingen toch
aan het licht gebracht en het loont de moeite, na te gaan, wat de gevonden ruïnes, de
fundamenten van paleizen en tempels en bovenal de tallooze inscripties ons verhalen 
over de wereldstad aan de Tigris en haar bevolking. 

Merkwaardig waren in de eerste plaats de kolossale muren, die Nineve tegen elken 
aanval van vijanden dienden te beveiligen. Ik spreek hier in het meervoud, over de 
muren. Sanherib die zoo ontzaglijk veel heeft gedaan om zijn geliefde residentie 
sterk te maken, vond het namelijk niet voldoende, dat een muur, "welks benedenste 
deelen reikten tot de wateren en die zich hoog als de bergen verhief" — zooals het 
met Oostersche overdrijving, op een der bouw-inscripties heet — in wijden omtrek de 
stad omspande, neen, binnen dien geduchten buitenmuur liet hij nog een tweeden 
oprichten. En juist over dien binnenmuur, evenals de buitenste van bergsteenen 
opgetrokken, zijn we tamelijk uitvoerig ingelicht. Beide muren droegen een ietwat 
pompeuzen naam; de buitenste heette "de verschrikker van alle vijanden", terwijl van 
den binnenmuur werd gezegd: "dat zijn vreeselijke glans alle wederpartijen 
verpletterde". — Jammer maar, dat de vijanden, hetzij ze uit het Noorden, hetzij ze 
uit het Zuiden kwamen, of van welken kant ook, niet in staat waren deze 
schrikaanjagende namen te lezen. Ze waren namelijk in het Sumerisch geschreven — een 
taal, die eenmaal als "heilig" had gegolden, doch in de dagen van Sanherib reeds meer
dan duizend jaar dood was. Ons hoeft zooiets allerminst te bevreemden, want wie 
onzer, die niet onderwezen is in de taal der Romeinen, heeft niet in ons eigen land, 
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in de een of andere oude kerk staan te turen naar de Latijnsche inscriptie boven het 
praalgraf van een mijnheer of een mevrouw, die toen hij (zij) nog in leven was, zelf 
wellicht ook geen woord Latijn verstond? Het Latijn in de Middeleeuwen de 
cosmopolitische taal der geleerden, en bovendien de taal der Kerk, heeft nu eenmaal 
oude rechten, en precies zoo was het in den tijd van koning Sanherib met het 
Sumerisch.
?? een de vijanden, ook de Ninevieten zelve, die dagelijks door de poorten in en 
uitgingen, konden de namen der muren niet lezen.
Anders stond het met de namen der poorten: deze waren uitgedrukt in de Semiotische 
landstaal en dus voor ieder burger verstaanbaar.
Vijftien geweldige poorten bevonden zich in den binnenmuur; en het was niet dat er 
juist zooveel en niet meer of minder waren aangebracht. Vijftien toch was het 
"heilige" getal van Istar, de godin van den oorlog, wier dienst bij de krijgshaftige 
Assyriërs zoo hoog stond aangeschreven. 
Al deze poorten droegen, zooals ik reeds opmerkte, Semietische namen.
Eigenaardig is het, dat deze namen met elkaar wedijveren in lengte. Wij, menschen van
de 20e eeuw, zijn er in ons gehaast leven steeds op uit de dingen met zoo weinig 
letters als maar eventjes noodig is, te noemen; een naam van meer dan drie 
lettergrepen mist bij ons elke kans van gelezen, laat staan van gebruikt te worden. 
De oude Assyriërs schijnen over wat meer tijd beschikking te hebben gehad; tenminste 
— de namen der vijftien poorten zijn elk op zich zelf een heele volzin. "Zegen van 
brood en koren is steeds binnen in haar". "Aanbrengster van den overvloed der 
bergen". "De geschenken van Ismaël en Tema komen hierdoor binnen". Ziedaar een 
drietal voorbeelden. Ik zal nog drie andere noemen, waarin sprake is van de macht en 
de bescherming der goden: "Bel bevestigt mijn regeering. Nannar beschermt mijn 
heerscherskroon. Adad schenkt aan het land overvloed." ("Bel" is "de groote god van 
het heelal", de oude Sumerische Enlil; Nannar (Sin) is de maangod, naar wien Sanherib
is genoemd, terwijl Adad, als de god van het weer, van regen en zonneschijn, wordt 
vereerd.) 

Laten we thans een blik werpen op de stad zelve. Direct valt ons op, dat er een zeker
systeem zit in het stratenplan, zoodat het vermoeden voor de hand ligt, dat bij den 
aanleg der wegen volgens vooraf vastgestelde regelen is gearbeid. Dat dit vermoeden 
juist is, blijkt uit een bouwverordening uit de eerste helft der 7e eeuw, waarin 
ieder, die een nieuw huis ging bouwen aan de Koningstraat, met den dood werd 
bedreigd, indien hij bij het leggen der fundamenten de rooilijn overschreed. 
Soortgelijke bepalingen hebben ongetwijfeld ook voor de andere straten gegolden, al 
blijkt het ook niet direct uit de gevonden inscripties. Vast staat in ieder geval, 
dat zich binnen de muren der stad een aantal grasvelden bevonden, die niet bebouwd 
mochten worden, doch waarop het vee te grazen liep. Groote parken en plantsoenen zijn
eveneens teruggevonden; waarschijnlijk waren ze slechts toegankelijk voor den koning 
en het hofpersoneel.
Uit het opgegraven materiaal is verder gebleken, dat de Assyrische koning een 
complete dierentuin achter zijn paleis had laten inrichten, terwijl "het paleis ter 
zijde" de koninklijke stallen herbergde. Sanherib zelf heeft zijn woning betiteld als
"het paleis zonder wederga". Het stond aan de zooeven reeds genoemde Koningstraat, 
een dertig Meter breeden weg, die aan beide zijden met loofboomen was beplant. De 
ingang van het paleis werd bewaakt door geweldige stierkolossen met menschenhoofd. 
Nauwkeurig is op z.g.n. klei-tabletten alles beschreven, wat op deze godenbeelden 
betrekking heeft.
"In levendige kleuren wordt het ons geteekend, hoe ze aan de overzijde van den Tigris
werden gehouwen, hoe in de wouden groote boomen werden geveld tot het bouwen van 
transportschepen, hoe ze in 't voorjaar bij hoogen waterstand werden overgevaren, hoe
de manschappen zich moesten afbeulen, toen de schepen plotseling te diep gingen, en 
hoe de kolossen met macht en geweld ternauwernood aan wal werden gebracht, om daar 
eindelijk aan de poorten te kunnen post vatten. En niet alleen schutsgoden, maar ook 
schutsgodinnen, vinden we meermalen vermeld — schutsgodinnen, wier volkomenheid van 
lichaamsvormen in keur van synoniemen wordt geroemd." (Dr. C. v. Gelderen. "Sanherib,
koning van Assyrië", bl. 19.)
Mede door den bouw van dit schitterend paleis, door den aanleg van parken en 
bloementuinen, door een uitnemende waterleiding, is Nineve een tijdlang "de 
schitterendste stad van het Oosten" geweest. Tal van kunstschatten uit Babel en 
andere oer-oude steden, werden op bevel van Sanherib binnen de muren van Nineve 
gebracht. Nooit is de stad zoo schoon geweest als tijdens zijn bewind en onder dat 
van zijn opvolgers Esarhaddon en Assurbanipal. Is het wonder, dat Sanherib zijn 
koningsstad heeft geroemd als: 
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de trotsche metropool 
de stad door Istar bemind, 

die in zich de heiligdommen der goden 
en der godinnen voltallig bevat; 

de duurzame stichting, 
de eeuwige grondvest, 

wier plan van oudsher aan het stargswelf 
geteekend was, zoodat haar samenvoegsel straalde, 

de kunstvolle plaats, 
de woning des god'lijken raads 

waarbinnen 't overvloeit van ieder kunstig werk 
van alle goddelijke beschikking. 

Zoo zag Sanherib en zoo zagen zijn tijdgenooten "de geliefde stad van de Assyrische 
krijgsgodin Istar, de stad die in den oertijd naar hemelsch model op aarde werd 
gesticht, de stad die overvloeit van menschelijke kunst en goddelijk orakel." 
K. 

11 december 1925  EEN ASSYRISCHE STAD OPGEGRAVEN. 
Een Klein-Aziatisch handelscentrum van 2100 jaar vóór Christus.
Men meldt uit Kaisarië aan het Tsjechisch Persbureau:
De Tsjecho-Slowaaksche archeologische expeditie naar Klein-Azië, onder leiding van 
Professor Brozny met assistentie van den archeoloog Petrasch, heeft dezer dagen hare 
opgravingen aan de Kültepe-heuvels bij Kaisarië in Klein-Azië voltooid. De resultaten
zijn hoogst belangrijk. Aan de Kültepe werd een hethitische burcht opgegraven, die op
een machtig terras gebouwd is. Eveneens werd daar een hethitische tempel ontdekt. In 
de beide bouwwerken, die waarschijnlijk meer dan 34 eeuwen oud zijn, werden gedeelten
van zuilen, reliëfs en reusachtige vaten van ongeveer 1½ M. hoogte gevonden.
Aan de Oostzijde van de Kültepe-heuvels ontdekte de expeditie een uitgestrekt 
gedeelte van een antieke stad, waarin men een archief aantrof, dat 
hoogstwaarschijnlijk het voornaamste archief is der groothandelaars van Capadocië. 
Deze kooplieden dreven niet alleen handel met Klein-Azië, maar ook met Mesopothamië 
en Assyrië. De daarin gevonden oorkonden, die dateeren uit de 21ste eeuw vóór 
Christus zijn geschreven in spijkerschrift op leemen tafeltjes in de oud-Assyrische 
taal. De meeste ervan waren bedekt door een leemen omhulsel. Het zijn de boeken dezer
handelshuizen, hunne correspondentie met andere Klein-Aziatische en Assyrische 
handelssteden, verder rechtsprotocollen e.d., die tezamen zeer waardevol cultuur-
historisch materiaal vormen. Voor enkele firma's zooals b.v. de firma Imstilu en Ina 
had men de bescheiden op afzonderlijke plaatsen gedeponeerd; de leemen tafels werden 
daar bewaard in groote vaten of in kastjes van terra-cotta. Op een van die kastjes is
een relief aangebracht, dat een aap voorstelt, die nieuwsgierig in het kastje kijkt. 
Men vond ongeveer 1000 leemen tafeltjes. Door dezen arbeid der expeditie is thans aan
de Kültepe-heuvels een antieke stad ontdekt, die waarschijnlijk Kanesch heette en die
een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Oude Klein-Azië. De 
werkzaamheden worden thans, met krachtige hulp der regeering van Angora voortgezet, 
nadat in de streek eerst de malaria-mug was verdelgd. Twee medewerkers die door de 
koortsen waren aangegrepen, zijn thans weer geheel hersteld.

18 december 1925  Het Fransche Mandaat Syrië. 
Het begrip Syrië. — Oeconomisch-geographische beteekenis. — Volkselementen. — Droesen
en Maronieten. — Phoeniciërs. — Sociale volksgroepen: Bedoeienen, Fellachen en 
stadsbewoners. — Beiroet. Damaskus. Landbouw. 

In de Decemberaflevering van het Tijdschrift, voor Economische Geographie geeft prof.
dr. H. Blink een studie over het Fransch mandaatgebied Syrië in het verleden en 
heden. Hierin beschrijft hij voornamelijk het landschap, de oeconomische 
geographische positie van Syrië, in vroegere tijden en thans, de bewoners van het 
land in de oudheid en nu, de staatkundige geschiedenis, om vooral bij de sociale en 
de oeconomische toestanden der bewoners in den tegenwoordigen tijd stil te staan.
Het begrip Syrië als de naam voor een staatkundig gebied heeft zich in den loop der 
tijden veel gewijzigd, in de oudheid ging die naam op in dien van Assyrië, het groote
rijk, en in den tijd van Alexander den Groote gaven de Grieken den verkorten naam 
Syrië aan de gewesten ten westen van de Euphraat. In 1516 onder de Turken gekomen 
omvatte Syrië de gewesten Beiroet, Libanon en Jeruzalem, en het tegenwoordige 
Fransche mandaatgebied Syrië omvat alleen het noordelijk gedeelte hiervan; Palestina 
is er af gescheiden. Syrië heeft geen belangrijke oeconomische beteekenis door zijn 
voortbrengselen, en heeft die nooit gehad, maar bovenal had het groote waarde door 
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zijn oeconomisch-geographische ligging en daardoor heeft het een afwisselende maar 
zeer belangrijke geschiedenis door gemaakt. Het was geen geschiedenis door eigen 
kracht gedreven, maar beheerscht door de groote nabuurlanden.
Syrië lag in de oudheid tusschen de hoog ontwikkelde cultuurlanden Babylonië en 
Egypte. De doortocht van Babylonië naar de Middellandsche Zee had langs Syrië plaats,
en van de Nijldelta naar Mesopotamië kon de weg niet door de Arabische woestijn gaan,
maar moest die over Syrië loopen. Door die geographische positie was Syrië een 
doorgangsgewest, waarin gedurende de oudheid de bewoners van alle zijden doordrongen,
en tijdelijk of vast zich vestigden, hun rassen overbrachten. De verschillen en den 
aard van het landschap maakte het gebied in het westen langs de Middellandsche Zee 
tot een terrein met vaste woonplaatsen, en in het oosten van Syrië, met uitgebreide 
steppen, bleef het een nomadisch gebied, dat door karavaanwegen doorsneden werd en 
nog wordt, maar waar zwervende herdersvolken hun verblijf hielden. Na een Hetietische
cultuur in de voorhistorische oudheid, waarvan neg sporen gevonden worden, waren het 
hoofdzakelijk Semietische stammen uit Arabië, die Syrië bevolkten, terwijl later de 
groote volkenbewegingen in dit doortochtsland nog hun volksresten achterlieten. De 
Arabische taal werd er algemeen als volkstaal aangenomen, en het Semietisch karakter 
is bij de bevolking overheerschend gebleven, hoezeer ook door bloedvermengingen 
gewijzigd. De Semietissche bevolking leefde in Syrië in grootere en kleinere stammen 
verdeeld, van welke de Hebraeërs in het Zuiden, aan de kust de Phoeniciërs, ten 
Zuiden hiervan de Philistijnen, in het eigenlijke Syrië nabij Damaskus de Aramueërs. 
De Turken, die hier het langst de heerschers waren, hebben weinig invloed gehad op de
samenstelling der bevolking; zij traden hier meest op als ambtenaren en officieren 
zonder zich met de bevolking veel te vermengen. Alleen hadden zij den godsdienst, den
Islam, er mede gemeen.

Te midden van de aldus gevormde Syrische bevolking zijn nog resten van de 
oorspronkelijke bewoners overgebleven. Daartoe behooren de Koerden en Turkmenen in 
den N.O. hoek van het tegenwoordig Syrië, de Nosariërs in het N.W., de Maronieten in 
den Libanon en de Droezen in den Libanon en in Hauran nabij Damaskus. Door hun 
geïsoleerde woonplaatsen en het zelfstandige volkskarakter hebben enkelen onder deze 
stammen het oude Hetietische type van het oervolk nog bewaard, terwijl zij eveneens 
aan hun oude religie en gewoonten gehecht bleven. Dit is bovenal het geval met de 
Droezen en de Maronieten.
De Droezen woonden aanvankelijk in den Libanon, waar nog enkele verstrooide 
overblijfselen er van bestaan. Door voortdurenden strijd met hun aartsvijanden, de 
Maronieten, welke laatsten christenen zijn, die onder den Paus ven Rome staan, 
terwijl de Droezen van het Mohammodanisme met eigen mystieke stelsels vermengd een 
bijzonderen godsdienst hebben, van staatkundige beginselen vervuld, hebben de Droezen
den Libanon meest verlaten en zich in het bergland van Hauran gevestigd. De Droezen 
zijn zelfbewuste, dappere lieden, die niet gemakkelijk buigen voor gezag, en die 
daardoor moeilijk zijn te regeeren. De bevoorrechting der christelijke Maronieten gaf
ook dikwijls aanleiding tot strijd tegen dezen. Reeds in 1861 was Frankrijk 
opgetreden in Syrië, om als beschermer der christenheid de Maronieten te steunen 
tegenover de Droezen, wat dezen aanleiding heelt gegeven uit den Libanon te verhuizen
naar Hauran.
In oeconomisch opzicht hebben in dit gebied de Phoeniciërs aan de kust in de oudheid 
een belangrijke rol gespeeld; zij waren de vroegste zeevaarders. De Phoeniciërs 
woonden in een smalle kuststrook tusschen den Libanon en de Middellandsche Zee, waar 
elke riviermonding uit het gebergte een haven gevormd had, voor dien tijd van 
beteekenis, en talrijke voorbergen, landpunten en eilandjes beschutting boden voor 
hun scheepje. Daar de karavaanwegen, uit Azië langs passen door den Libanon hier de 
kust bereiken en de handelswaren uit het achterland van Mesopotamië aanvoerden, 
werden de Phoeniciërs de handelaren en zeevaarders op de Middellandsche Zee in de 
eerste plaats, terwijl zij zelfs verder gingen langs de zuilen van Herkules. Van de 
afzonderlijke landingsplaatsen van de kust ging die handel uit, en er ontstonden 
steden-staatjes als Sidon en Tyrus, die in de 16e eeuw voor Chr. reeds beroemd waren 
door hun handel in scheepvaart, en die de industrie daaraan verbonden. De Phoeniciers
haalden goud en zilver uit Spanje, koper en slaven uit de landen van den Kaukasus, 
graan en wijn uit Egypte, olie en wijn uit Palestina, geweven stoffen uit Babylon, 
wierook, goud, edelgesteenten, ivoor en ebbenhout uit Indië, Arabië en Antiopië, 
paarden en muildieren uit Armenië. In Etrurië en Marseille haalden zij barnsteen, en 
het tin, dat uit Engeland kwam, haalden de Phoeniciërs te Marseille. 
Die groote handelsbeteekenis der Phoenische steden duurde tot de veroveringen van 
Alexander den Groote van Macedonië in Azië, in de 3e eeuw v. Chr., toen andere steden
als concurrenten optraden: Byzantium, Alexandrië en Smyrna. En eindelijk de 
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verovering van Syrië door de Turken In 1516 deed de handelsbeteekenis van het oude 
Phoenicie verloren gaan.

Sedert was Syrië een achterlijk land; de steden kwamen in verval. Frankrijk stelde 
sedert de kruistochten veel belang in het nabije Oosten, beschouwde zich in deze 
Mohammedaansche gewesten als de beschermer van de christenen, wat door andere 
Europeesche natiën erkend werd. Daarom was het in 1861 dat Frankrijk optrad om de 
Maronieten te beschermen, in diezelfde lijn lag het dat bij de uiteenrukking van 
Turkije gedurende den laatsten oorlog, Frankrijk aandrong op het mandaat over Syrie
De bevolking van het mandaat-Syrië bestaat tegenwoordig uit drie sociaal 
verschillende volksgroepen: 1. de Bedoeinen of nomadische herdersvolken in het 
grootste Oostelijke gedeelten van Syrië, grootendeels grassteppen; 2. de Fellachen of
landbouwers, meest in het Westen, langs den Libanon op de hellingen en in de dalen 
van dit gebergte, en 3. de stadsbewoners, meest handelaars en nijveren.

De Bedoeinen trekken met hun kudden kameelen en schapen door de steppen rond, van het
eene brongebied naar het andere. Daar gevoelen zij zich als de heeren des lands, 
zoowel boven de landbouwende en hardwerkende fellachen verheven als boven de leiders 
van de karavanen, die met handelswaren de karavaanwegen door de steppen nemen, en die
zij gaarne losgelden laten betalen om er veilig te kunnen trekken. Staatkundig gevoel
ontbreekt den bedoelen. Hij kent alleen eigen belangen en is tuk op winst; hij wil 
niet geregeerd weiden en wil niet regeeren, maar vrij zijn en zijn eigen meester. De 
Bedoeïenen zijn nog voorbeelden van het maatschappelijk type der aartsvaders uit den 
Bijbel. 
De akkerbouwers, de fellachen, bewerken den bodem voor verschillende cultures, en 
wonen in de streken met met meer geregelden regenval of bevloeiing. Het zijn werkzame
lieden, klein van type, doch gespierd en met veel weerstandsvermogen. Granen en 
vruchten der gematigde luchtstreek worden er voortgebracht, en zij verbinden daaraan 
de veeteelt: kameelen, schapen, paarden en geiten. De fellachen hebben een sober 
bestaan en eenvoudige levenswijze: hun gastvrijheid is bekend. In de eenvoudige 
leemen woning bieden zij den vreemdeling koffie en sigaretten aan. De fellachen wonen
in plaatselijke gemeenschappen vereenigd, en staan onder een dorpssjeik, die dezelfde
macht uitoefent als de stamsjeik der bedoeïenen. De landbouw wordt er nog op zeer 
primitieve wijze gedreven. Onmiddellijk bij de dorpen ligt een plein, met harden 
bodem, dat als dorschvloer wordt gebruikt. Daar drijft men het vee over het 
uitgespreide graan, om het koren uit de aren te trappen, of voert er een dorschslede 
over met dat doel.
De stadsbewoners der Syriërs vormen een zeer gemengd type, dat geheel beheerscht 
wordt door het streven om geld te verdienen. Daartoe achten zij geen middel te laag. 
Omkoop en bedrog, oneerlijkheid zijn niet ongewoon. Nationaal gevoel is den Syriërs 
vreemd, zij haten de Turksche regeering, omdat die hun wenschen niet voldeed, maar 
zijn tamelijk onverschillig wie het gezag oefent. De Syriers hebben goeden aanleg 
voor de handel; zij hebben een trek naar den vreemde, en velen zijn naar Amerika 
getrokken, waar zij Turco's heeten. De hooge zin voor wetenschap, welke in de eerste 
eeuwen van den islam de Mohammedanen, kenmerkte, is ondergegaan.

Spoorwegen vindt men alleen in het Westen; in het Oosten van Syrië zijn het enkel 
karavaanwegen. Te Damaskus komen de karavanenwegen uit het Oosten samen, en verder 
brengt de spoorweg verbinding met  belangrijkste haven des lands, een stad met 
150,000 inwoners. Te Beiroet ligt het zwaartepunt van  handel op het Westen. En 
Damaskus. met 250,000 inwoners, gelegen aan den N.W. rand van een uitgebreid 
tuingebied, waar abrikozenboomen groeien tot geheele wouden, waar walnoten en 
olijfboomen talrijk zijn, waar de wijngaardranken slingeren van boom tot boom en 
langs de berghellingen, waar naast alle graansoorten de beste groenten worden 
verbouwd, waar men veel tabak, hennep, suikerbieten en katoen teelt, in landstreken, 
door den bergstroom van den Libanon, de Barada, besproeid; Damaskus vertoont zich bij
de nadering als een schoone stad, de "parel van het Oosten". Damaskus is de 
belangrijkste handelsstad, die naar het Oosten is voortgeschoven. De stad is verdeeld
in wijken, naar de daar wonende verschillende nationaliteiten. Naar de religies 
onderscheidt men Joden, Christenen en Mohammedanen, ieder in afzonderlijke wijken 
wonend. Door die verscheidenheid van nationaliteiten vertoont het volksleven een 
veelkleurig beeld van karaktereigenschappen en kleederdrachten. De nijverheid, 
waardoor vroeger Damaskus beroemd was (damast, Demasceener staal en klingen), is niet
zoo belang meer, maar toch bestaat die er nog. Maar bovenal is Damaskus handelsstad.
Syrie is voornamelijk landbouwland, doch de ontwikkeling van den landbouw staat nog 
laag. Van de totale oppervlakte, die 15 millioen H.A. beslaat, zijn 4 millioen H.A. 
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voor cultuur geschikt en in gebruik. Ongeveer 350,000 H.A. zijn voor irrigatie 
geschikt, doch die is nog slechts toegepast op 86,500 H.A. De kunstnijverheid, die er
in het midden der 19e eeuw als handbedrijf nog bestond, is verdwenen door den invoer 
van goedkoope fabrieksartikelen uit Europa. Door de capitulaties van Turkije met 
verscheiden landen, konden die vrij worden ingevoerd, en de inlandsche 
handwerksnijverheid kon de concurrentie geen weerstand bieden. Toch vindt men er nog 
zijdespinnerij, vooral in den Libanon, zijde-, katoen- en wolweverij, meest 
huisindustrie of in kleine werkplaatsen, tapijtweverij, ververij, bereiding van olien
en zeepen. producten van wijn. 
Steenkolen vindt men hier niet, en ook petroleum is er niet ontdekt; wel vindt men er
slechte bruinkolen. Daardoor wordt de moderne industrie in haar opkomst belemmerd. 
Landbouw is het hoofdbedrijf met de veehouderij en verder de handel.

30 december 1925  Overzicht van de ontwikkeling der wiskunde.
Een beknopte geschiedenis: de oudheid, meetkunde, algebra, moderne meetkunde, hoogere
analyse, wiskunde en werkelijkheid.

De Mathematisch-Physikalische Bibliothek, uitgegeven door Teubner, Leipzig en 
Berlijn, geeft als Band 50: H. Wieleitner. Der Gegenstand der Mathematik im Lichte 
ihrer Entwicklung, waarin deze bekende schrijver over geschiedkundig© onderwerpen, de
wiskunde betreffend, een overzicht geeft van de "gevreesde", zelfs "gehate", maar 
toch ook in hooge mate "vereerde" wiskunde. Hij stelt zich deze voor als een 
landschap, zóó uitgebreid, dat niemand het in zijn geheele leven kan doorzoeken; er 
zijn rotspartijen, die moeilijk kunnen worden beklommen, maar ook bloemenvelden en 
kleine heuvels, vanwaar af men een prachtig uitzicht heeft. Overgaande tot de 
geschiedenis, noemt hij Babylon en Egypte als de landen, waar de wiskunde zich reeds 
ontwikkeld had 2000 jaar v. C., en die ze naar Griekenland brachten, waar ze tot 
grooten bloei kwam. De Chineezen blijven buiten beschouwing, evenzoo de Romeinen. 
Daarentegen zorgden de Arabieren voor uitbreiding en verspreiding, en brachten ze 
naar Europa. 
In het bijzonder gaat de schrijver de meetkunde der Grieken na, met het probleem van 
de evenwijdige lijnen, dat eeuwen lang deed zoeken naar een bewijs, met de 
kegelsneden, met de opvatting van het oneindig groote en het oneindig kleine, met de 
opvatting van het onmeetbare.
Daarna de algebra, eenigszins door de Grieken maar hoofdzakelijk door de Arabieren 
ontwikkeld, die echter geen teekenspraak kenden, maar alles in woorden nederschreven;
de vierkantsvergelijkingen en de diophantisohe vergelijkingen; de graphische 
oplossing van een derdemachtsvergelijking door Menaichmos en Archimedes; de 
ontwikkeling in Italië (oplossing der derdemachtsvergelijkingen), en in Frankrijk, 
waar Descartes ze met dde meetkunde vereenigde tot de analytische meetkunde; de 
uitbreiding van het getalbegrip met imaginairen; de uitvinding der logarithmen; de 
met de algebra samenhangende getallentheorie.
Dan de moderne meetkunde: de analytische meetkunde, die kromme lijnen en gebogen 
oppervlakken bestudeert, de projectieve meetkunde, de meerdimensionale meetkunde.
Verder de hoogere analyse van af Archimedes over Keppler en Cavalieri naar Leibniz en
Newton (differentiaalrekening of fluxiemethode); de differentiaalmeetkunde.
Ten slotte vergelijkt de schrijver wiskunde en werkelijkheid; wij vinden de wiskunde 
niet in de natuur, maar brengen ze zelve daarin; de natuurkunde bevat slechte zooveel
igenlijke wetenschap als de er bij toegepaste wiskunde bevat. De schrijver spreekt 
over vallende lichamen, en noemt daarbij het Hollamdsche werk van E. J. Dijksterhuis,
Val en Worp.

14 januari 1926  DE OPGRAVINGEN IN PALESTINA.
De Groningsche hoogleeraar prof. dr. F. M. Th. Böhl, de bekende onderzoeker der oud-
Israëlietische geschiedenis, heeft gisteravond in de aula der Gem. Universiteit voor 
talrijke toehoorders een lezing gehouden over de opgravingen die in Palestina 
verricht zijn. 
In zijn rede gaf pref. Böhl een kort overzicht van het opgravingswerk dat in 
Palestina verricht is en hij vertelde daarbij van verschillende onderzoekingen met de
spade in het land der Bijbelsche oudheid, waartoe het verlangen naar historische 
werkelijkheid den mensch drijft. 
Wat de stelselmatige opgravingen betreft, op dat gebied staat Palestina ten achter 
bijv. bij Griekenland en Egypte. Toch zouden dergelijke onderzoekingen van 
buitengewoon groot geschiedkundig belang kunnen zijn; men denke slechts aan de 
beteekenis, die de vondst van een steen met inscriptie van een der koningen zou 
kunnen hebben! In dit verband merkte hij op, dat de kans van het vinden van 
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opschriften op leer of papyrus zeer gering is, aangezien deze stoffen door het 
vochtig klimaat in den loop der jaren vergaan zijn. Eensdeels valt het echter niet te
betreuren, dat in Palestina nog niet veel opgedolven werd; de eerste opgravingen 
hadden toch slechts ten doel kostbaarheden te verkrijgen, waardoor dus het 
wetenschappelijk onderzoek geschaad wordt. 
Prof. Böhl, die zijn belangwekkende lezing met tal van lichtbeelden toelichtte, 
vertelde verder van de opgravingen die in het begin dezer eeuw, in de laatste jaren 
der vorige eeuw in Lachis, Gezer, Jericho, Beth-Sean, Jeruzalem en enkele andere 
plaatsen verricht zijn. Hij noemde daarbij het werk van de in 1865 opgerichte 
"Palestine Exploration Fund", die den puinheuvel van Lachis onderzocht had. Van dezen
heuvel, die in de eeuwen ontstaan is, doordat op de puinhoopen van de oude stad, de 
nieuwe stad werd opgebouwd; van de blootgelegde fundamenten der huizen vertoonde de 
spreker lichtbeelden.
Nagenoeg het eenige middel om bij het onderzoeken van dergelijke puinheuvels, waar de
resten van een aantal steden boven elkaar gevonden worden, den tijd te bepalen 
waaruit de overblijfselen dateeren, zijn de scherven die tusschen de verbrokkelde 
muren in een ongelooflijke hoeveelheid gevonden worden. Het vinden van bouwsteenen 
(natuursteen), waarin inschriften, geeft geen betrouwbare gegevens voor de 
tijdsbepaling, daar de oude bouwsteenen voor de nieuwgebouwde woningen gebruikt 
werden. Verder besprak prof. Böhl verschillende gevonden voorwerpen, waarvan hij 
afbeeldingen vertoonde: een kleitablet met spijkerschrift; kruiken, waarbij ook als 
overblijfsel van een ouden heidenschen eeredienst een kruik met het lijk van een 
kind, een pasgeborene, die aan de godheid geofferd werd; steenen met oud Semitisch 
letterschrift, enz.
Ten slotte deed pref. Böhl enkele mededeelingen over de opgravingen te Sichem, een 
onderwerp, dat hij ook voor de Kon. Akademie van Wetenschappen besprak (men zie ons 
ochtendblad van 12 Januari j.l.); hij sprak daarbij de hoop uit dat ook de 
Nederlandsche wetenschap hier roem moge behalen.

31 januari 1926  De opgravingen te Naplous.
J. Brüning schrijft ons uit Jeruzalem: 
De moderne luchtige wereld en ook modern vluchtig Nederland heeft zelden meer den 
tijd om zich bezig te houden met antiquiteiten, monumenten of ruïnen. Voortgestuwd 
door een zucht naar hoogere zoogenaamde ontwikkeling, stapt ze over eeuwen-
geschiedenis even schielijk heen, als een hypermoderne Amerikaansche, die, staande op
de Monte Pincio te Rome, de geheele keizer-, pausen- en koningstad in een half uur 
beschouwt en dan denzelfden morgen van aankomst den trein naar Venetië neemt.
Gelukkig mag elk land van tijd tot tijd zich beroemen op den een of anderen 
nationalen held, die met de malle, hedendaagsche, oppervlakkigheid breekt en rustig 
eens nadenkt over het verre verleden. 
Een van dit soort landgenooten bezit Holland in prof. dr. Böhl, hoogleeraar aan de 
universiteit van Groningen. Alhoewel niet bedeeld met de groote gave van ons H. 
Geloof en daardoor hier en daar het oude Palestina verklarend ook in strijd met de 
katholieke leer, mogen we toch het groote werk bewonderen, dat deze geleerde te 
Naplous ondernomen heeft en hetwelk nu met de grootste successen bekroond is.
Natuurlijk liggen de groote verdiensten van prof Böhl niet hierin, dat hij Palestina 
ontdekt heeft als een zeer vruchtbaar land voor allen die van af- en uitgravingen 
houden. Dit wisten de archeologen al lang; vóór hem en dit bewijzen nog de bijna 
dagelijksche vondsten. Overal boort men meedoogenloos in de ingewanden van Palestina 
en bijna steeds met succes. Eenige uit de vele feiten, om dit te bewijzen. 
De archeologische expeditie van de universiteit van Philadelphia met vasten zetel te 
Jeruzalem zocht reeds lang onder leiding van mr. Alan Rowe naar de twee tempels van 
Astaroth en Dagon, genoemd in het boek der Kronieken (hoofdst. 10) en in het eerste 
boek der Koningen (hoofdst. 31). Volgens de H. Schrift is na den dood van Saul op de 
hellingen van de Gelboe in den strijd tegen de Philistljnen, diens hoofd gescheiden 
van het lichaam; het laatste heeft men opgehangen aan de muren van het dorp Bethsan, 
nu Beisan geheeten; het hoofd en de wapenrusting daarentegen zijn begraven in den 
tempel van Astaroth en Dagon. 
In het geheel heeft deze expeditie te Beisan in September vier Kanaänietische tempels
gevonden. Twee ervan zijn gebouwd onder koning Ramses II (1348—1281 v. Chr.), een 
onder diens voorganger Seti I en de vierde is uit het Tell-el-Amarna-tijdperk. Uit de
in de tempels gevonden voorwerpen, zooals een beeld van Astaroth blijkt, dat de 
bedehuizen uit den tijd van Ramses II toegewijd zijn geweest aan den oorlogsgod Dagon
en de oorlogsgodin Astaroth. 
Na zijn overwinning op de Philistijnen omstreeks het jaar 1000 v. Chr., brak David 
voor een deel de tempels van Astaroth en Dagon af, om er een heiligdom voor den waren
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God van te maken. De nieuwe vloer, welke bij de opgravingen in beide tempels aan het 
licht is gekomen en als een dak ligt op de kolommen van de oude heidensche tempels, 
moet het werk van David zijn. 
Wat dergelijke vondsten beteekenen in onzen tijd van ongeloof en bespotting voor  
alles, wat ook maar naar godsdienst zweemt, zal een ieder begrijpen. Immers de H. 
Schrift wordt zoo langzamerhand vers na vers als geschiedkundig document telkens door
nieuwe ontdekkingen bevestigd. 
Een dezer dagen was men aan het graven in de nabijheid van Jerash in Trans-Jordanië, 
een plaats alom bekend om haar ruïnen van verleden grootsche Romeinsche 
overheersching. Er komt een Christuskop te voorschijn, naar stijl en afwerking door 
de archeologen gerangschikt onder de werken uit de 2e eeuw na Christus. Men schat de 
waarde van het antieke stukje op 30 millioen gulden (Palestijnsche opgravingen moeten
aanlokkelijk zijn voor ministers, die hun begrooting niet sluitend weten te maken); 
de Engelsche overheid heeft het intusschen ingepalmd, terwijl den vinders 4½ millioen
is uitgekeerd. 
Te Afuleh in de nabijheid van Nazareth stooten de Joden bij het maken der funderingen
voor hun nieuwe kolonie, onophoudelijk op oude waar. De laatste ontdekking, welke van
drie weken herwaarts dagteekent, zijn de nog in goeden staat verkeerende ruïnen van 
een Romeinsch paleis.
Ook Jeruzalem's bodem wordt gefouilleerd. Reeds is Dr. Mayer erin geslaagd de oude 
derde stadsmuren, de wallen van Agrippa genoemd, langs de noordzijde bloot te leggen.
Men wil nu beproeven de verbindingsgangen te ontdekken, welke door de Romeinen gelegd
zijn tusschen den tweeden en derden muur. Omtrent de ware oude topographie van de H. 
Stad bestaat er nog groot meeningsverschil, vooral wat betreft de juiste ligging van 
den burcht Sion.
Aangemoedigd door deze voortdurende vondsten, had zich reeds in 1913 een 
expeditiecorps gevormd om de ligging van de oude stad Sichem te bepalen, doch de 
wereldoorlog onderbrak dit werk. Dit jaar nam hetzelfde corps het werk weder ter 
hand.
Sichem, nu het stadje Naplous, heeft ook al een veelbewogen geschiedenis. Abraham 
heeft er reeds gewoond. De zonen van Jacob maakten er een tocht heen, gewapend van 
top tot teen, om de schanddaden, bedreven door de inwoners van Sichem met hun zuster 
Dina, te wreken. In deze kastijding kwam ook de koning van Sichem, zoon van Hemor, 
om. 
De stad kwam vooral in aanzien, toen ze de residentie werd van Jeroboam, den koning 
van Israël, na de afscheiding van de tien stammen van het koninkrijk Juda, totdat 
Salmanassar en Sargon er de klad inbrachten, de stad verwoestten en haar inwoners 
naar Babylonië voerden. Assaraddon, zoon van Sennacherib, bevolkte de stad met 
Babyloniërs, die daar te midden van enkele overgebleven Joden half heidensch, half 
Joodsch opgroeiden en zoo zichzelf als Samaritanen altijd tot zelfs in onzen tijd van
de overige inwoners van Palestina onderscheiden hebben.
Naplous had het groote voorrecht het H. Evangelie binnen zijn muren gepredikt te zien
door den Verlosser zelf. Toen lag de stad waarschijnlijk zuidelijker, dicht bij den 
put van Jacob, zooals de laatste opgravingen bewijzen. Vespasianus liet de nieuwe 
stad noordelijker opbouwen, waarom ze toen van naam veranderde: Sichem werd Flavia 
Neapolis, waarvan later Naplous werd gemaakt. 
Neapolis werd weldra een bisschopsstad, schonk in de tweede eeuw aan de Kerk den 
grooten Apologeet, den H. Justinus, doch ontkwam niet aan de verwoesting, door Omar 
in 638 door geheel Palestina gehouden. 
De kruisvaarders herstelden de stad, doch Saladijn luchtte tweemaal, in 1184 en 1187,
zijn anti-christelijken haat op haar bewoners en tot overmaat van ramp vernielde een 
aardbeving op het einde der 13e eeuw nog de kleine wijk, welke aan de woede van 
Saladijn ontsnapt was.
In 1834 belegert de sheich van Naplous, Kassin Achmed, den Turkschen Pasha Ibrahim in
Jeruzalem. De Turk gaat tot den vrede over, doch valt enkele dagen daarna met 16000 
soldaten onverwachts Naplous binnen. Kassin wordt naar Damascus gevoerd en aldaar met
zijn vier zoons terecht gesteld. Naplous wordt geheel Mohammedaansch en is het sedert
dien gebleven.
De stad, op een afstand van 67 K.M. benoorden Jeruzalem, geniet een uitstekende 
ligging in de vallei tusschen den tweelingsberg, den Garazim en den Hebal. Bronnen 
met overvloedig water ontspringen op de berghellingen en geven aan Naplous zijn alom 
bekende vruchtbaarheid. Bosschen en moestuinen zijn de rijkdom van het stadje. De 
industrie beperkt zich tot de katoen- en zeepfabricatie. 
De straten zijn smal, vuil en ongeplaveid; de gekoepelde huizen bezitten nog platte 
daken, behalve enkele moderne woningen, welke met roode pannen bedekt zijn. 
De Mohammedanen bezitten er zeven moskeeën, waarvan drie oude katholieke kerken zijn.
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Het plaatsje telt 25000 zielen, waarvan 24000 Moslems. De katholieke parochie is 80 
man sterk.
Aan het hoofd van het archeologisch expeditiecorps stond prof. Ernest Sellin van de 
Berlijnsche universiteit; behalve oudheidkundigen uit verschillende landen, was ook 
lid het Duitsche archeologische instituut te Jeruzalem. Ons land had zijn waardigen 
vertegenwoordiger in Prof. Dr. Bohl. De kosten zijn bestreden met baten uit 
verschillende archeologische fondsen, met vrijwillige particuliere bijdragen en met 
subsidie van eenige landen, zooals van Duitschland, Amerika en men zegt van Holland. 
Omtrent dit laatste hebben we geen bevestiging kunnen verkrijgen, maar zoo onze 
Regeering de subsidie verleend heeft, heeft Nederland ermede getoond, de waarde van 
archeologische studiën hoog te schatten. Terloops zou ik hier een lans willen breken 
voor de tot standkoming van ons nationaal archeologisch instituut te Jeruzalem. Op 
het in 1.l. Mei gehouden internationaal congres van oudheidkunde te Beirouth en 
Jeruzalem, trof men in geen enkel verslag den naam van Nederland aan, terwijl er toch
meer dan dertig naties vertegenwoordigd waren. Het instituut worde te Jeruzalem 
nimmer opgericht om andere landen na te volgen in hun streven naar politiek overwicht
in het H. Land: dit doet afbreuk aan eigen prestige en aan veel goede werken; nog 
minder verwachte men economisch of financieel voordeel van deze instelling: 
integendeel een noodzakelijk gevolg van de tot stand koming zal zijn een nieuwe post 
op de begroeiing van den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Voordeelen zijn er echter aan verbonden: eerstens eet Holland dan niet meer het 
genadebrood door anderen opgravingen te doen uitvoeren en daarna met de ontdekkingen 
zijn voordeel te doen zonder in de kosten bij te dragen; voorts zal een nauw contact 
tusschen het instituut van Jeruzalem en de leerstoelen van oudheidkunde, egyptologie,
assyriologie en dergelijke aan onze universiteiten het onderwijs in deze 
wetenschappen ten goede komen; ten laatste nog, zoode leden van het instituut alle 
geloofsrichtingen zullen vertegenwoordigen welke belangen kunnen hebben bij verdere 
ontdekkingen in Palestina met het oog op de H. Schrift zullen ook wij, Katholieken, 
en niet het minst onze studeerenden aan de seminaries hun voordeel doen met deze 
instelling. Of zullen we weldra een schoonen droom verwezenlijkt zien n.1. dien van 
een Roomsch Hollandsch Instituut voor archeologie te Jeruzalem, desnoods verbonden 
met onze katholieke universiteit te Nijmegen? We hebben al zooveel protestantsch 
gedoe in Jezus' Vaderland!
Duitschland, Holland en Tsjecho-Slowakije in de personen van dr. Sellin, dr. Bohl, 
tweede in commando, dr. Praschniker en dr. Welter, bijgestaan door den architect mr. 
Joannes, beginnen te graven. 
Het eerste, wat men vond, zijn de stadsmuren. De archeologen hebben de oude onder 
meters zand slapende stad niet willen overrompelen, maar zijn er netjes door de 
poorten binnen gewandeld. De stadspoorten zijn twee in getal, de wijdste, welke men 
tot heden bij ruïnen in Palestina gevonden heeft, beide voorzien van wachtkamers en 
torenwerk. In April begon men met de blootlegging van het koninklijk paleis, hetwelk 
bestond uit groote kamers en zalen, alsmede uit een galerij, gevormd door negen 
kolommen, welke door hun stijl verraden uit de 18e eeuw voor Christus afkomstig te 
zijn. 
Achter het paleis vond men, geheel volgens een schets, door studie van documenten 
opgemaakt door prof. Sellin, de fundamenten van den tempel van den god Baal Berith, 
in de H. Schrift meermalen genoemd. De tempel was, zooals de ruïnen nu uitwijzen, een
vierhoekig gebouw, naar het zuid-oosten georiënteerd en in het bezit van een grooten 
porticus. De tempel werd gedragen door zes kolommen, drie aan weerszijden. Tegen één 
der kolommen vindt men nog het voetstuk van het afgodenbeeld, het beeld zelf is reeds
in de oudheid vernield, zooals de geschiedenis ons leert.
De tempel is gebouwd op een hoog opgeworpen terras, waarop nog de ruïnen zijn 
blootgelegd van drie kleinere bedehuizen, waarschijnlijk toegewijd aan mindere 
godheden. Dit terras met den tempel van Baal, de bijtempels en het paleis zou de 
acropolis vormen en wellicht is dit alles te zamen de stad van Mello genoemd in het 
negende hoofdstuk van het boek der Rechters. In allen geval onderscheidt men 
duidelijk de hooge en de lage stad. 
De helling van den acropolis is benuttigd voor drie andere gebouwen, die als het ware
de basis zijn voor den tempel van Baal. Terstond onder den tempel licht een andere 
uit den Kanaänietischen tijd, onder dezen een Jodenpaleis, waarschijnlijk uit den 
tijd van Jeroboarn, hieronder een Samaritanenwoning. 
Tempel en paleis zijn reeds in oude tijden geplunderd en daardoor was de vondst van 
andere antieke voorwerpen zeer gering. Zoo niet met de huizen in de lage stad. De 
muren hier van de woningen dragen zichtbaar het spoor reeds in oude tijden verbrand 
te zijn geweest, doch leeggeplunderd zijn de huizen niet. De expeditie vond in dit 
stadsgedeelte twee kleine altaren uit het Jodentijdperk, stukken van 'n zeer 
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kunstigen gouden ketting, beelden en beeldjes van Baal Berith en Astaroth, veel 
aardewerk in allerlei vormen, alsmede aarden vaatwerk, albasten vazen, wapens uit het
bronzen tijdperk. 
De meest waardevolle vondst zijn twee opschriften uit het Tell-el-Amarna-tijdperk of 
misschien iets later, maar zeker niet van na het jaar 1000 voor Chr.; een privébrief 
en een lijst met persoonsnamen. De ontcijfering van al deze documenten zullen nieuw 
licht werpen op de geschiedenis van de verspreiding der Joden in Palestina na hun 
lotgevallen in Egypte. 
Nog grootschere pogingen om antiek Palestina bloot te leggen, zal men dezen winter 
doen. De beroemde egyptoloog, prof. Flinders Petrie, heeft voor het aanstaande 
seizoen reeds een expeditie aangekondigd van de school van oudheidkunde van Egypte, 
welke vooral Zuid-Palestina tot arbeidsveld gekozen heeft. Aan de hand van documenten
denkt de professor door opgravingen een oplossing te vinden voor vele groote 
Egyptische geschiedkundige vraagstukken, zooals voor het Badarian-, het 
Hyksosvraagstuk en voor de geschiedenis van de 18e dynastie!

25 februari 1926  OPGRAVINGEN IN PALESTINA.
Voor het Genootschap tot wetenschappelijke voorlichting omtrent het Jodendom en het 
Joodsche volk heeft gisteravond prof. dr. F. M. Th. Böhl uit Groningen een lezing 
gehouden over de opgravingen in Palestina, inzonderheid in Sichem.
De lezing, welke in een der vertrekken van het Clubgebouw voor Vrouwen werd gehouden,
had zooveel belangstelling getrokken, dat het zaatje geheel gevuld was. De 
bijeenkomst werd geopend door prof. R. Fruin met een woord tot opwekking om lid van 
het Genootschap te worden, daar de kas hard versterking noodig heeft. 
Prof. Böhl begon met zijn hoorders te vragen zich in hun verbeelding te verplaatsen 
naar het Palestina van den Bijbel, dat hij met andere oudheidkundigen tracht weer 
voor den dag te brengen. De geschiedkundige beteekenis van de oude Bijbelsche 
verhalen is tegenwoordig weer een brandend vraagstuk, dat vraagt om feiten, om de 
historische werkelijkheid. En daartoe wordt de bodem van het oude land met spade en 
houweel bewerkt, wijl slechts onder de aarde de herinneringen aan het oude land zijn 
bewaard gebleven. De sporen van de Kanaanstucht en Israëlietische oudheden zijn 
slechts stelselmatig door opgravingen te vinden. Eerst sinds 1890 is men echter 
feitelijk daarmede bezig. Reeds lang daarvoor had men het belang van dergelijke 
onderzoekingen ingezien ter wille van de kennis der oude beschaving, ter uitbreiding 
van onze historische kennis door de ontdekking vooral van inscripties, een wetboek, 
een stichtingsoorkonde enz. Zij zijn nog niet gevonden, maar dat blijft nog altijd 
mogelijk. Jammer alleen, dat door het vochtige klimaat papyrus, leer, hout, enz. in 
den loop der tijden vergaan. 
Onderzoekingen hebben weleer plaats gehad ter wille van z.g. mooie vondsten, en vaak 
heeft men in het wild gegraven tot schade van de wetenschap, omdat de vindplaats niet
als van beteekenis werd beschouwd. En toch is de registreering daarvan een der 
hoofdzaken. Op grond van beschilderde potscherven zou men de geschiedenis van 
Palestina kunnen registreeren, maar wat men van de vondsten in musea en verzamelingen
plaatst, is voor de wetenschap verloren. Want hoofdzaak is, dat men precies 
aanteekent waar de vondst is geschied. 
Spr. liet nu een aantal lichtbeelden zien van Jeruzalem, waar reeds 'm ongeveer 1850 
de Engelschen hun onderzoekingen zijn begonnen. Het zou echter wel zoo goed geweest 
zijn, als men niet te Jeruzalem was aangevangen, omdat daar geen gelegenheid tot 
stelselmatig onderzoek is. Maar toch is het wel begrijpelijk, dat men zich daartoe 
aangetrokken heeft gevoeld. 
Zoo om de plaats waar de oude tempel van Salomo heeft gestaan, die echter thans door 
de moskee van Omar is vervangen. (Een mooi lichtbeeld, vergezelde sprekers nadere 
beschrijving van tempel en moskee.) Jammer, dat graafonderzoek van de rots in de 
moskee niet vergund is. Een ander lichtbeeld vertoonde den steen van het Heilige 
Graf, een der eerbiedwaardige plaatsen der wereld, al slaat de authenticiteit er van 
niet boven elken twijfel verheven. Maar op die plek is eerst recht een oudheidkundig 
onderzoek vooralsnog onmogelijk, evenals in het z.g. graf van Gordon buiten de 
stadspoorten, dat door velen als het echte graf van Jezus wordt beschouwd. 
Van Salomo's tempel is boven den grond niets, van Herodes' tempel slechts iets, de 
beroemde klaagmuur overgebleven. 
Verder kregen wij het zoogenaamde graf van Absalon te zien, dat echter uit veel later
tijd dagteekent, evenals de z.g. graven der koningen.
Van oneindig meer belang voor onze kennis der oudheid is het landschap Sichem, 
waarvan spr. alsnu eenige lichtbeelden vertoonde. Daaronder was een z.g. Tell, een 
heuvel, welke puinhoopen van ettelijke steden, o.a. van de oude stad Lachis bevat. 
Het Palestina Exploratlon Fund heeft prof. Flinders Petrie in staat gesteld die Tell 
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te onderzoeken. Hij kon echter net werk niet voltooien, maar wij weten thans, dat in 
dien puinberg niet minder dan acht nederzettingen zijn op elkaar gebouwd. Het 
ontstaan van dergelijke puinheuvels werd door enkele lichtbeelden verduidelijkt, 
waarbij de spreker de moeilijkheid van het exploreeren er van schetste. Dank zij 
potscherven in de eerste plaats, is het eenigszins mogelijk tot een tijdsbepaling te 
geraken. De steenen hebben echter zeer dikwijls dient gedaan voor meer dan een der 
volgende nederzettingen, omdat het deugdelijk bouwmateriaal was. Het mooist is 
echter, als men steenen met spijkerschrift ontdekt, maar zij zijn zeldzaam. 
Spr. liet echter vier tegels zien, bij de eerste onderzoekingen ontdekt, welke 
beschreven waren op dezelfde wijze als de EL-Amarnatabletten, dagteekenend uit de i4e
eeuw voor onze jaartelling. Zij hadden betrekking op de stad Lachis en door de vondst
werd het verhaal van de verwoesting er van door Jozua bevestigd. Op een kaart zette 
prof. Böhl vervolgens uiteen, welke expedities thans onderzoekingen in Palestina in 
vreedzamer, naijver verrichten. Nederland gaat er zich nu ook bijvoegen.
Te Tell-el-Hazi heeft men kruiken gevonden met stempels met oud Hebreeuwsch schrift 
of ook wel met geraamten van eerstgeborenen, die onmiddellijk na de geboorte werden 
vermoord: het offer der eerstgeborenen, welbekend uit het Oude Testament. 
Ook sporen van menschenoffers heeft men gevonden, als droevige overblijfselen van een
ouden eeredienst. 
De puinhoopen van Gezer zijn geheel doorzocht door den Schotschen oudheidkundige 
Stuart Maccalister, maar die heuvel is dan ook totaal verdwenen. Er zijn zelfs sporen
van prehistorischen aard in ontdekt, terwijl de bovenste laag overblijfselen uit den 
tijd van de Makkabaeers vertoont. Spr. liet een daar gevonden steen met opschrift uit
den tijd der Koningen zien; ontcijferd bleek de steen een kalender van een landbouwer
te zijn, een aanwijzing van een beschaving in de dagen van Hiskiah en Jezaia. 
Een ander lichtbeeld vertoonde ons de vlakte van Taanagh, geëxploreerd door den 
Weenschen geleerde Sellin. 
Nog andere lichtbeelden gaven een denkbeeld van de rijke vondsten in Taanagh gedaan. 
Een andere opgraving onder Schumacher werd verricht op de plaats, waar eenmaal 
Megiddo heeft gestaan. Een oud Kanaanitisch altaar werd ons vertoond als een der 
vondsten. Een andere was een der mooiste zegels met oud Hebreeuwse opschrift, in 
jaspis gegrift en vermoedelijk dagteekenend uit de eerste helft van de 8e eeuw voor 
Christus. 
Een ander terrein van opgraving van prof. Sellin in 1908 was de oude stad Jericho; 
een paar belangwekkende lichtbeelden lichtten, wat prof. Böhl omtrent de geschiedenis
van Jericho mededeelde, toe. De muren van Jericho zijn nog gevonden, doch toeristen 
hebben dien Muur gestolen, steen voor steen! Er is niets meer van over. In opdracht 
van de Harvard-universiteit zijn te Samaria opgravingen verricht. Men heeft de zaak 
echter opgegeven omdat het Amerikaansche publiek de vondsten niet belangrijk genoeg 
vond. Wat absoluut onjuist was. 
Den December 1917 houdt generaal Allenby zijn intocht in Jeruzalem en dat is het 
begin van een nieuwe aera en op initiatief van Sir Herbert Samuel is kort daarop een 
oudheidkundige dienst georganiseerd en vele zijn de vondsten, die sedert zijn 
ontdekt, speciaal in Beth-Shean. 
Na in het kort uiteengezet te hebben, wat men te Jeruzalem heeft gevonden, o.a. het 
vernielde graf van David, waarvan spr. een mooie afbeelding liet zien, kwam hij tot 
het werk, dat te Sichem zal ondernomen worden. Sichem is de oudere hoofdstad van het 
Heilige Land. Jeruzalem ligt voor een hoofdstad al zeer ongeschikt, zoodat 
tegenwoordig andere steden het dreigen te overvleugelen. Koning David heeft weleer 
Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt, doch Sichem is de natuurlijke hoofdstad van het 
land, prachtig gedegen midden in het West-Jordaan land op een zeer belangrijk 
kruispunt van wegen. 
Een lichtbeeld gaf een indruk van de ligging. Eerst in 1913 zijn de puinhoopen van 
het oude Sichem ontdekt, dat reeds in Jozefs tijd bestond 
De plaats van het oude Sichem, bedolven in een puinheuvel, staat nu vast. Men vindt 
er Jozefs graf, de put, waar Jezus sprak met de Samaritaansche, het eerste altaar van
Abraham stond te Sichem, kortom Sichem is een plaats van beteekenis in het Oude 
Testament.
De eerste opgravingen hebben reeds de oude stadsmuren van Jerobeam bloot gelegd. 
In de plaats van het vernielde Sichem is op las tvan Vespacianus een nieuwe stad 
gebouwd, die nog bestaat en thans Nabulos wordt geheeten. Daar vindt men ook de 
laatste Samaritanen, 154 in aantal. 
De oude puinhoopen van Sichem zijn intusschen vrijwel onaangeroerd gelaten. Enkele 
jaren voor den oorlog hebben Felacher[?] er evenwel ongeschonden graven doorzocht en 
de daar gevonden wapens en andere voorwerpen kan men thans zien in het museum 
Scheurleer alhier. Dit zijn de eerste vondsten in het oude Sichem. Eenige repoducties
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er van verschenen op het doek, o.a. een met goud ingelegd pronkzwaard, gelijk men ook
in Babylon en elders heeft gevonden.
Prof. Sellin heeft den stoot gegeven tot het doorzoeken van de puinhoopen van Sichem.
De opgravingen zijn wegens den wereldoorlog gestaakt en sedert heeft alles stil 
gelegen. Doch gelukkig heeft de Palestijnsche regeering toegestaan de onderzoekingen 
te hervatten en na Paschen hoopt nu prof. Böhl, van vele zijden gesteund, het werk 
met enkele anderen te ondernemen, en men hoopt tot einde September te kunnen blijven,
vertrouwende, dat het pogen met succes zal beloond worden. 
Nadat prof. Fruin den spreker onder instemming van de aanwezigen had dank gezegd en 
hem voorspoed had toegewenscht, ging men dankbaar voor het gehoorde en geziene 
uiteen.

17 mei 1926  De opgravingen van Sichem.
II. 

Prof. dr. F. M. Th. Böhl schrijft in de 'N. Rott. Courant'
Tell el-Balata, 3 Mei 1926. 
Het is niet gemakkelijk over een opgraving als die van Sichem te berichten. Juist 
door den omvang en de beteekenis van deze overoude vesting — de oudste hoofdstad der 
Israëlieten in hun land van belofte — en door den veelomvattenden aard van ons werk 
veranderen telkens de gegevens en iedere nieuwe arbeidsdag vermeerdert onze kennis.
In mijn eersten brief sprak ik over "de" Poort van Sichem. Ik bedoelde het 
monumentale gebouw, gelegen naar de zijde van den berg Ebal, dat in 1914 door prof. 
Sellin en prof. Praschniker al gedeeltelijk blootgelegd werd. Thans weten wij, dat de
bewoners der oude vesting Sichem over twee reusachtige poorten met pleinen en 
bevestigde torens en gebouwen daarachter beschikten. Aan de Oostzijde, juist 
tegenover het traditioneele graf van Jozef, is een tweede complex gebouwen aan het 
licht gekomen en gedeeltelijk reeds opgegraven dat het eerste aan omvang 
waarschijnlijk een derde deel overtreft. Dat dit gelukt is, hebben wij vooral te 
danken aan de scherpzinnigheid en volharding van onzen nieuwen medewerker, Dr. Welter
—Mauve, die hier direct in de eerste dagen van zijn verblijf in Palestina een 
meesterstuk gepresteerd heeft
Van het eerste begin af heb ik deze ontdekking meegemaakt. Wij vervolgden den loop 
van de oude Kanaänietische stadsmuur, die — hoewel thans geheel onder het puin 
bedolven — goed bewaard is gebleven: opgetrokken uit geweldige steenen en meer dan 
drie Meter dik. Opeens, juist tegenover het Jozefsgraf springt de muur meer in dan 
elders. Wat is dat? Wij zijn bijna aan de grens van ons gebied. Hoe ver zullen wij 
graven? De andere voorsprongen zijn slechts 1.60 M diep. Hier komen wij verder: drie 
Meter ... vier Meter. Daar, diep 'n de aarde bedolven een steen: mooi bewerkt, met 
trappen. Wat zullen wij vinden? Een bastion? een toren? Wij concentreeren de 
arbeiders op dit punt. En nu komt geleidelijk voor den dag, wat we nauwelijks hadden 
durven hopen: de tweede poort, met gebouwen en pleinen, met de sporen van zuilen en 
zuilengangen, en met veel overblijfselen uit het tijdperk der oude Kanaänieten. 
Het lijkt overdreven met geestdrift te spreken over het vinden van een stadspoort. 
Maar volledige poortgebouwen, met binnenpleinen en bevestigingen, zijn tot nog toe in
Palestina nergens aan het licht gekomen en ook elders slechts op weinige plaatsen 
(b.v. in Beghaz-Keui in Klein-Azië). 
Men moet in Palestina in oudheidkundig opzicht bescheiden zijn. Het is steeds een 
klein en betrekkelijk arm land geweest. Maar indien wij de middelen en den tijd 
hebben om ze in hun geheel uit het puin op te delven, dan zullen in de toekomst de 
beide poorten van Sichem met de bijbeboorende bevestigingen — wij noemden ze de 
"Abimelech-poort" en de "Jozef-poort" - een historisch monument vormen, dat eenig in 
zijn soort is: een mijlpaal voor het oudbeidkundig onderzoek in het Heilige Land.
Onze proefgrachten hebben wij nu doorgetrokken tot aan het huis van den blinden 
Sheikh, waarvan ik in mijn vorigen brief vertelde. Op de meest voorkomende wijze 
heeft ons het Engelsche gouvernement over de moeilijkheid heen geholpen. Onze vriend,
de Sheikh vroeg duizend pond voor het onbebouwde en voor hem waardeloze grondstuk 
achter zijn huis. Nu pachten wij het voor vijf pond: dat komt er van als men 
overvraagt. 
Deze gracht is nu al meer dan zes M. diep. Overal vindt men de muren en fundamenten 
van huizen en scherven en kleine voorwerpen uit verschillende tijdperken. Geheel 
onderaan, onder de fundamenten van de Kanaänietische bedding, vonden wij buizen en 
kanalen, een tot twee Meter in omvang, met zijgangen. Deze buizen dienden blijkbaar 
om het water uit de stad af te voeren. De rioleering is in het Sichem, omstreeks 1000
vóór 't begin van onze jaartelling, keurig in orde geweest. Maar hier is het moeilijk
werken. Ik zal niet vergeten, hoe ik deze onderaardsche gangen ingekropen ben: zes 
Meter beneden den beganen grond, gewapend met een electrische zaklantaarn. 
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Ook op de Westelijke poort, de "Abimelech-poort," hebben we thans een nieuwen kijk 
gekregen. Eerst vonden wij ten Noorden daarvan, binnen het terrein van de oude stad 
een kleineren muur. Ons eerste denkbeeld was: dit is de muur, die door de Israëlieten
op kleiner schaal gebouwd werd na de verwoesting van de oude Kanaänietische vesting. 
Spoedig hebben wij dit denkbeeld moeten laten varen. Ook hier heeft dr. Welter 
scherpzinnig de juiste oplossing gevonden en zijn geniale conceptie werd door de 
verdere opgraving op dit punt bevestigd. Ook hier, achter en boven den grooten 
buitenmuur, heeft zich een geheel complex van gebouwen uitgestrekt, met muren en 
zuilengangen, binnenpleinen en zalen. Dat is het hoogste punt van de oude stad 
geweest, en hier moet het paleis met de citadel gelegen hebben, die de benedenstad en
daarmede ook den geheelen omtrek beheerschte. In het negende hoofdstuk van het 
bijbelboek Richteren lezen wij in vers 46 en 47 van den toren en "de sterkte" van 
Sichem, waarheen de burgers in tijden van beleg vluchtten en waar zij zich 
verdedigden ook na den val van de benedenstad. Deze citadel met het paleis en den 
tempel van den "god Berith" op te delven, zal straks onze belangrijkste taak zijn. 
Juist hier ligt de hoogste puinheuvel. Het wegbrengen van de aarde en van het puin is
in Sichem een der lastigste problemen. Wij zullen toch op den duur over de 
financieele bezwaren heen moeten stappen en een werkspoor aanleggen en ergens buiten 
het terrein van de oude stad een stuk land pachten, waar wij een nieuwen, 
kunstmatigen puinheuvel mogen opwerpen. De praktische bezwaren moeten overwonnen 
worden.
Riohteren 9 is het hoofdstuk, dat wij nu telkens met gespannen aandacht lezen en 
herlezen. Dit hoofdstuk vormt inderdaad de eenige literaire bron voor onze kennis van
de topografie van de oude stad Sichem in het Kanaänietische en het oudste Israël 
ietische tijdperk. In vers 45 van dit hoofdstuk staat, dat Abimelech de stad 
veroverde, verwoestte en "met zout bezaaide". Eigenaardig is, dat zoowel de 
Westelijke poort alsook het paleis en de citadel bedekt zijn met een dikke laag 
mergel, die hier blijkbaar na de verwoesting en plundering aangebracht is, om het 
geheele terrein weer met den grond gelijk te maken. Ik heb mij afgevraagd, of het 
Hebreeuwsche woord, dat wij door "zout" plegen te vertalen, wellicht ook "mergel" kan
beteekenen. 
Al deze gebouwen zijn uit het tijdperk der oude Kanaänietan, gebouwd omstreeks 1800 
vóór het begin van onze jaartelling. De inval der Israëlieten (wellicht in twee 
afdeelingen, omstreeks 1400 en 1200 vóór Chr.) beteekent aanvankelijk een 
achteruitgamg op het gebied van techniek en kunst. De steden der Kanaänieten waren 
groot en sterk en omgeven door geweldige muren; een schrikbeeld voor de Israëlieten, 
die van de woestijn uit dit land binnendrongen. (Num. 13 vers 28; Deuteron. 1 vers 
28). Evenals alle steden, die in Palestina tot nu toe onderzocht zijn, heeft ook 
Sichem zijn grootste beteekenis en bloei gehad in het tijdperk vóór den intocht der 
Israëlieten. Maar juist in Sichem is ook de Israëlietische bedding van de grootste 
beteekenis. Twee Israëlietische huisaltaren zijn reeds gevonden: de eersten in hun 
soort. De kleinere van de twee stond in een nis, die als een klein heiligdom 
ingericht was: een ruw bewerkte steen, die wellicht als idool (afgodsbeeld) dienst 
deed, daarvoor een platvorm, schaapsbeenderen — blijkbaar overblijfselen van het 
laatste offer — een groote kruik, gevuld met een roode massa, die wij nog scheikundig
zullen laten onderzoeken, en daarnaast het altaar. Al deze bijzonderheden komen 
natuurlijk niet overeen met de strenge eischen vam het Monotheïsme en zij zouden 
streng afgekeurd zijn door de profeten van Israël, evenals ook de kleine beeldjes van
Astaroth, de "Koningin des Hemels", waarvan wij nu reeds het derde brokstuk gevonden 
hebben. Maar uit godsdiensthistorisch oogpunt gezien zijn hier zelfs de kleinste 
bijzonderheden van de grootste waarde en beteekenis, en ik gevoelde, toen dit kleine 
heiligdom in mijn tegenwoordigheid opgegraven werd, iets van de groote 
verantwoordelijkheid, die in zulke gevallen op den eersten wetenschappelijken 
waarnemer rust.
En nu is onze eerste campagne ten einde. De oogsttijd begint. Straks gaan onze 
arbeiders aan den oogst; nuttiger werk volgens hun overtuiging dan het opgraven van 
muren en scherven. Onlangs had ik een benauwden droom. Iemand had mij verteld, dat de
Amerikanen bij hun opgravingen het aantal der gevonden scherven opgeven om hierdoor 
meer indruk te maken op de menschen thuis. En ik droomde, dat ik gedoemd was, de 
scherven van Sichem te tellen, die zoo talrijk zijn als het zand der zee. 
Ook het toeristen-seizoen loopt ten einde. Veel bezoek hebben wij nog gehad: de leden
van het Archeologisch Congres, waaronder tot onze vreugde weer prof. en mevrouw 
Noordtzij. Voorts prof. Albright en prof. Kyle uit Amerika, de Duitsche prins Salm, 
de Dominicanen van de Ecole Biblique, prof. en mevr. Magnes van de Hebreeuwsche 
Universiteit te Jeruzalem. Ook de Nederlandsche consul, de heer Kann, heeft zijn 
bezoek reeds aangekondigd. 
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Een ernstig verlies voor de Palestijnsche Oudheidkunde is het plotseling overlijden 
van den geleerden Franciscaan Père Orfali, die op reis naar het congres het 
slachtoffer werd van een auto-ongeluk. Het terrein van zijn arbeid was Tell-Hum, het 
oude Kapernaüm, en van hem verwachtte men de reconstructie van de beroemde synagoge 
aldaar. Met weemoed brengen ook wij een eeresaluut aan de nagedachtenis van dezen 
geleerde. 
Verleden week Maandag was het Paaschfeest der Samaritanen. Samen met dr. Th. L. W. 
van Ravesteyn heb ik tegen den avond den alouden heiligen berg Gerizim beklommen, 
waar de Paaschlammeren geslacht werden naar overoud gebruik en waar men psalmen zong 
en waar de hoogepriester het volk zegende: als had de tijd sinds tweeduizend jaar 
stilgestaan.
En nu wordt ons opgravingswerk zes weken lang gestaakt. Prof. Sellin en prof. 
Preschniker gaan terug naar Europa, dr. Welter naar Griekenland, dr. van Ravesteyn en
onze architect, de heer Johannes maar Egypte, en ik zelf naar de heilige stad 
Jeruzalem. Van dr. Albright ontving ik een vriendelijke uitnoodiging, zijn opgraving 
op de plaats van de oude stad Kirjahh-Sefer in Judea te komen bijwonen. Maar zelfs 
van opgravingen kan men voor een oogenblik genoeg krijgen. Ik verheug mij op een 
rustigen werktijd in Jeruzalem, waar alle boeken op het terrein der Palestijnsche 
oudheidkunde ter beschikking staan en waar ik de in de laatste vier weken verzamelde 
gegevens zal kunnen verwerken.

22 mei 1926  Opgravingen in het oude Kish.
Aan een god gewijd beeld gevonden. 
Prof. Langdon, die aan het hoofd van 150 man opgravingen doet in Mesopotamië, heeft 
daaromtrent berichten gezonden aan het Field Museum van de Universiteit te Oxford. Er
is gewerkt aan een zeer groot aantal heuvels ter plaatse waar eens Kish lag, de stad 
van de oudste beschaving ter wereld. Er zijn nu reeds te voorschijn gekomen de 
overblijfselen van minstens drie tempels en twee torens, waarvan een wel zoo hoog is 
als de historische toren van Babel
In een kerkhof aan den voet van een der torens ia steenen keukengereedschap gevonden 
de geraamten van verschillende visschen in een steenen bak en een mooie uitgehouwen 
steenen tafel. 
Ook vond men een beeld wan een vrouw, zonder hoofd, met de handen gevouwen op een 
wijze verschillend van de tot dusverre bekende Sumerische gewoonten. De gestalte is 
gehuld in een langen geborduurden mantel, afhangend van den linkerschouder en over 
den rechter arm geslagen, zooals ook het geval is bij het klassiek Sumerische beeld 
van Gudea te Lagash. 
De rechterhand is gevouwen over de linker vuist — een ongewone houding, die toch een 
beteekenis moet hebben in tegenstelling met de Sumerische gewoonte om de rechterhand 
vast te houden met de linker. Op den rechter schouder zijn zeven regels gegraveerd, 
waarvan de eerste twee geheel onleesbaar zijn geworden. Terwijl het schrift wijst op 
den tijd van het laatste koninkrijk van Kish (2850 v. C), doet de stijl der kleeding 
aan een later tijdvak denken.
De voeten en het voetstuk van het beeld zijn verloren geraakt.
Terwijl er teekenen zijn, dat beide handen inschriften hebben gedragen, ontbreekt op 
de eene hand de naam van den god aan wien het beeld was gewijd. Op de andere hand 
staat de naam van Alun-Ilum, zoon van Shar-Rin-Na.
Prof. Langdon meent dat er moet hebben gestaan: "Aan den God — in Kish, Alun-Ilum, 
zoon van Shar-Rin-Na, heeft geschonken (dit beeld)".

15 juni 1926  Opgravingen in Palestina.
Zonder overdrijving kan men beweren, dat er geen land ter wereld is, welks 
geschiedenis zulk een belangstelling ten deel is gevallen als Palestina. Voor de 
Joden, verstrooid als ze zijn over den ganschen aardbol, is het land tusschen den 
Jordaan en de Middellandsche Zee "het land der vaderen," waar éénmaal Abraham zijn 
tenten opsloeg, Waar Jakobs zonen de kudden weidden; waarheen Mozes en Jozua de 
twaalf stammen voerden, na de harde dienstbaarheid in Egypte; het land van den 
grooten koning David en zijn wijzen zoon Salomo, die Jehova een tempel bouwde op 
Sions heiligen heuveltop. Kort gezegd: Het land der vaderen en het land van Jehova.
Voor de Christenen, tot welke kerk ze ook mogen behooren of in welk werelddeel ze ook
mogen wonen, is Palestina het land, waar Jezus met zijn discipelen leefde, waar hij 
stierf aan het kruis; het land van het Evangelie. En ook de Mohammedaan spreekt met 
eerbied over het "heilige land," waarheen immers ook hun "groote profeet" éénmaal is 
gegaan, het land dat ook in hun harten aanstonds religieuze gedachten doet ontwaken.
En toch — hoe groot de belangstelling voor Palestina alle eeuwen door moge geweest 
zijn, wat weten we toch eigenlijk bitter weinig van de historie van dit land. Zeker, 
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de Bijbel spreekt schier op elke bladzijde over Kanaän, doch overigens staan ons zoo 
bedroevend weinig bronnen ten dienste. En dan nog - de boeken van Mozes en de 
profeten zijn geen "historie-werken" in den zin, dien wij daar thans aan hechten en 
de schrijvers der Oud-Testamentische verbalen bemoeiden zich allerminst met de 
eischen, die in onzen tijd aan een historieschrijver worden gesteld.
Met de komst van Abraham in het "land der belofte" treedt in het O. T. Kanaän 
plotseling in het licht der historie. Doch vragen we: hoe waren destijds de 
toestanden in dat land, hoe stond het met de cultuur der bevolking, hoe waren er de 
politieke en sociale verhoudingen, dan geeft ons het eerste Bijbelboek zoo goed als 
niets ten antwoord. En eeuwen lang is het boek Genesis de éénige bron geweest voor 
onze kennis van Kanaäns oudst verleden; eeuwenlang heeft de menschheid zoo goed als 
niets geweten van Palestina's vóórhistorie. Eerst in onze dagen is men, dankzij de 
opgravingen, aan tal van gegevens gekomen, die ons in staat stellen althans op enkele
vragen een vermoedelijk juist antwoord te geven. Hebt ge wel nog voor enkele weken in
de krant het bericht van prof. Böhl gelezen, dat te Sichem een heel rioleeringstelsel
is blootgelegd? En hebt ge — doch laat ik u, voor we verder gaan spreken over de 
resultaten van het onderzoek, in korte trekken een overzicht mogen geven over de 
historie der opgravingen zelve. Wie op de hoogte is met de geschiedenis van het 
wetenschappelijk onderzoek op Palestijnschen bodem, zal beter in staat zijn de 
beteekenis der jongste opgravingen juist te waardeeren, dan hij, die nimmer een blik 
sloeg in deze zoo bizonder interessante "ontdekkingsgeschiedenissen." En o zoo 
voorzichtig zal hij zijn, om niet maar aanstonds, op grond van het een of andere 
berichtje, een voorbarige conclusie te trekken — maar hij weet, hoe dikwijls 
meeningen, die eerst als "vaststaande feiten" werden verkondigd, later toch 
onhoudbaar zijn gebleken. Prof. Noordtzij, de uitstekende Palestina-kenner, heeft er 
nog onlangs op gewezen, hoe maar al te dikwijls het gevonden materiaal op voorbarige 
wijze in verband werd gebracht met het religieuze leven der vroegere inwoners. Elke 
rechtopstaande steen heette een "wijsteen"; elke uitholling in een rots werd voor een
offerplaats aangezien; elk lijk, dat onder een muur werd gevonden, was het bewijs van
een "bouwoffer" enz. Weest op uw hoede!

Eerst laat is men in Palestina begonnen met oudheidkundige onderzoekingen. Reeds 
hadden de ruïnenheuvels in oude Mesopotamië en de Egyptische zandwoestijnen tal van 
geheimen geopenbaard, vóór de spade in Palestijnschen bodem werd gestoken. Men mag 
dit gelukkig noemen. Immers, ook het is iets, dat geleerd moet worden. Botta en 
Layard werkten op een geheel andere manier, dan de tegenwoordige oudheidkundigen. 
Door de ervaring geleerd, is men er langzamerhand achter gekomen, op welke wijze 
historische breinen het doelmatigst kunnen worden onderzoekt. Had men in Palestina op
dezelfde manier gegraven, als eerst in Babylonisch en Egypte geschiedde, dan zouden 
de uitkomsten zeer zeker aller verwachtingen hebben teleurgesteld. Het is ons er 
immers niet om te doen, om allerlei, op zichzelf nog zulke aardige bijzonderheden, 
uit de geschiedenis van Palestina te leeren kennen; neen, we wenschen véél meer. Wat 
we verlangen, dat is dit: geef ons, indien het mogelijk is, geen fragmenten uit 
Kanaäns verleden, doch toon ons een beeld van den ontwikkelingsgang der beschaving en
van de godsdienstige toestanden! 
Niet zelden zijn de oudheidkundigen er mee bezig, om b.v. een stad, waar gedurende 
meer dan duizend jaren menschen hebben gewoond, weer bloot te leggen en nu is dit 
voor hen wel de hoofdzaak, dat ze nauwkeurig vast stellen tot welke periode de 
vondsten behooren. Werd voorheen b.v. elk frappant afgodsbeeldje met gejuich uit het 
puin vandaan gehaald en naar een museum verzonden, thans zal men zich wel tienmaal 
bedenken vóór men zulk een vondst uit de omgeving verwijdert! En daarom — gelukkig, 
dat men zoo laat in Palestijnschen bodem de spade heeft gestoken. De Franschman De 
Saulcy is de eerste geweest, die in de nabijheid van Jeruzalem den grond ging 
ondervragen, naar wat er is voorgevallen in lang vervlogen tijden. (1863) Vier jaren 
later vond Ch. Warren resten van den ouden tempel muur, op sommige plaatsen wel 25 M.
beneden het tegenwoordig oppervlak. Achttien eeuwen waren voorbijgegaan na de 
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, toen Chr. Warren door nauwe gangen 
afdaalde tot de fundamenten van den tempelburcht en voor het éérst weer de kolossale 
steenen, waarvan de wand was opgetrokken, aanschouwde. Er verder gravende, vond hij 
ook nog de groote steenen brug, die eenmaal den tempel met een ander stadsgedeelte 
verbond. In het jaar 1880 verrijkte Guthe onze kennis van het oude Jeruzalem, door 
het zuid-oostelijk gedeelte der koningstad bloot te leggen: héél de historie van deze
stadswijk, van Davids tijd af tot de dagen der Romeinsche heerschappij, begon wederom
voor ons te leven.
Doch belangrijker dan de opgravingen van De Saulcy, Warren en Guthe, is het werk van 
Flinders Petrie geweest. Hij toch zette niet gelijk zijn voorgangers Jeruzalem op 
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zijn programma, doch greep terug naar véél, véél verdere tijden. In den tell-el-Hesi 
werd de spade gestoken en heel de beschaafde wereld heeft zich verbaasd over de 
resultaten van den arbeid. Het oude Lachis, welks koning aan den pharao van Egypte 
schatplichtig geweest is, voor de Israëlieten de stad verwoesten, werd blootgelegd. 
"Hier stond men voor het eerst voor de tastbare bewijzen dier breede kanaänietische 
cultuur, waarvan men wel eenig vermoeden had, maar die men toch nog nimmer had 
aanschouwd. Men zag weer de citadel der stad met haar machtige muren, de schrik der 
binnendringende Israëlieten. Men kon weer betreden die oude woningen, waarin men 
zoovele bewijzen vond van een levendig handelsverkeer zoowel met het Nijldal als met 
de Eufraat-Tigrisvlakte; men aanschouwde hun wapenen: speerpunten met lange 
moorddadige weerhaken, bijlen en steenen kogels; men vond hun sieraden en huisraad. 
In één woord: men kon weer meeleven met deze kanaänietische stammen, wier invloed op 
Israël met zoo zwarte kool staat geteekend in de oudtestamentische geschriften, maar 
omtrent wier leven we zoo dikwijls in het duister tastten." 
Enkele jaren na de "ontdekking" van Lachis doorvorschten twee Engelsche geleerden het
heuvelland tusschen Judea en Filistea, het gebied waar Israëlieten en Filistijnen 
elkaar zoo vaak hardnekkig hebben bestreden. Merkwaardig vooral waren de 
ondergrondsche holen, alle voorzien van waterputten, die zeker in oorlogstijden goede
diensten hebben bewezen. In de buurt van Marissa zijn niet minder dan vierhonderd van
zulke holen ontdekt! Van groote beteekenis voor onze kennis van het oud-Palestijnsche
leven is ook den arbeid van Macalister geweest. Hij begon in het jaar 1902 te graven 
in den tell ed-Dsjezari, en vond de resten van de stad Gezer, waarvan het O. T. ons 
mededeelt, dat koning Salomo het als bruidschat ontving van een der pharao's uit 
Egypte. — En terzelfder tijd groef Dr. Schumacher in den tell-el-Moetesellim naar het
niet minder belangrijke Megiddo. Hij vond o.a. steenen werktuigen, die afkomstig 
moeten zijn uit de 30ste eeuw vóór Christus! De opgraving van Megiddo is vooral 
hierom zoo merkwaardig geweest, dat het gelukte duidelijk aan te toonen, hoe hier 
zeven bouwperioden elkander zijn opgevolgd. Boven de holen, met hun steenen beitels, 
enz. vond Schumacher een z.g. "Egyptische burcht". Zonneklaar bleek dat dit Megiddo 
te vuur en te zwaard is verwoest: overal vond men een breede laag asch. Doch de stad 
is herbouwd en zoo werd o.a. ook de "kanaänietische burcht" ontdekt. Hoe belangrijk 
kleinigheden voor den archaeloog soms kunnen zijn bleek ook hier: niet slechts uit de
bouwwerken bleek het verschil tusschen het nieuwe en het oude Megiddo, doch ook de 
inscriptie, de figuurtjes op de zegels, die men tusschen gruis en puin vond, wezen 
duidelijk twee zeer verschillende perioden aan. Bij de "egyptische burcht" vond men 
tal van skarabeën, uit den Israëlietischen tijd dateert het zegel met de leeuw. 
Ik zou te veel van uw geduld vergen, wanneer ik hier nog breedvoerig zou gewagen van 
al de "ontdekkingen", na 1902 gedaan. Alleen één naam moet beslist nog genoemd worden
n.l. die van professor Sellin, al was het alleen maar, omdat hij, in 1913, een 
gedeelte van den heuvel Balata, waaronder Sichem verborgen ligt, is begonnen "aan te 
snijden". Zooals u weet, is het daar, waar in onze dagen voortgewerkt wordt. Behalve 
in Balata heeft Sellin in 1903 gegraven in den tell-Taännak en in 1908 bij Jericho. 
In laatstgenoemd jaar begonnen Reisner en Schumacher oud-Samaria bloot te leggen, 
terwijl, om niet meer te noemen de Engelschen Beth-Semes en Askalon voor hun rekening
namen en de Amerikan het oude Gibea hebben opgegraven. 
In welk licht de oude geschiedenis van Palestina door al deze onderzoekingen is komen
te staan, hoop ik later in een afzonderlijk artikel te bespreken. 
K.

11 september 1926  De opgraving van Sichem.
De opgraving van Sichem (de oude hoofdstad in het centrum van Palestina) heeft weer 
belangwekkende resultaten opgeleverd.
In verband met, de opdelving van de Bovenstad (Akropolis) werd de tempel geheel 
blootgelegd: blijkbaar de tempel van den god El-Berith. vermeld in den Bijbel 
(Richteren 9:46). Op grond van deze ontdekking is het mogelijk de opeenvolgende 
bouwperioden van dit oude Kanaänietische heiligdom na te gaan en te reconstrueeren. 
Van buitengewone beteekenis is voorts de vondst van twee kleitabletten, beschreven 
met spijkerschrift: een brief en een lijst van persoonsnamen uit den tijd van 
omstreeks 1400 vóór het begin van onze jaartelling (den [Tel-Amarna] Al-Amarna-tijd).

12 september 1926  DE OPGRAVINGEN IN PALESTINA. 
Een onderhoud met dr. Kyle.
Toen we vernamen, dat dr. Kyle, de bekende opgraver in Palestina, in onze stad 
vertoefde, hebben wij hem natuurlijk opgezocht. 
Hij ontving ons zeer vriendelijk en voorkomend en was bereid tot vertellen, mits 
politieke zaken buiten elke bespreking bleven Die belofte was al heel gemakkelijk te 
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kouden, want ons doel lag geheel buiten politieke sfeer. 
Dr. Kyle is pas uit Palestina terug. Hij leidde de vereenigde expeditie van de 
Pittsburg Kenia Theological Seminary en The American School of Oriental Research in 
Jerusalem.
Onze eerste vraag betrof Sodom en Gomorra. Het onderzoek der ruïnes werd zeer 
bemoeilijkt en is op het oogenblik schier onmogelijk, omdat de steden geheel onder 
water liggen. Bij een onderzoek in 1924 heeft hij volkomen bevestiging gevonden van 
het Bijbelsche verhaal over beide steden. Naar wat onze geleerde verteller er van 
hoorde en zag, verwacht hij, dat verder onderzoek het Bijbelsch verhaal nog meer zal 
bevestigen. Wel gaarne zou men de steden willen droogleggen, maar de kosten zouden 
enorm zijn. 
Veel belangrijker leek ons het onderzoek der Kirjath Sepher, dat in 1926, 1928 en 
1930 plaats had. onder directe leiding van dr. Kyle en dr. Albright van de John 
Hopkins University. Kirjatb Sepher beteekent Boek-Stad. 't Was een oude vesting 
zooals Gibraltar. De ruïne van Kirjath Sepher is gebleken een allermerkwaardigst 
archief voor de kennis der Palestina cultuur van 200 tot 600 v. Christus, dus den 
heelen Kanaänitischen, Patriachalen en Israëlietischen tijd. Bij verder onderzoek 
bleek, dat onder de ruïne van Kirjath Sepher tien overblijfselen van boven elkaar 
gebouwde steden liggen. De eerste stad dateert uit den vroegen bronstijd, iets voor 
2000 v. Chr. De stad is op dezelfde wijze aangelegd als Sodom en Gomorra. Uit de 
lagen der ruïne kan men de heele geschiedenis van Palestina lezen. De Israëlieten 
kwamen in het begin van den ijzertijd. Al wat van de ruïne onder die laag gevonden 
wordt, is Kanaänitisch, het boven die laag gevondene Israëlietisch. De laatste van de
tien steden is gebouwd in den tijd der koningen van Juda (Jerobeam—Zedekia). 
Nebukadnezar verwoesttte de stad, welke mitsdien niet is herbouwd. Dr. Kyle gelooft, 
de stad ontdekt te hebben, welke de Israëlieten na den woestijnreis bouwden. 
Er zijn zaken van het grootste belang in de ruïne gevonden: Egyptische tabletten met 
aanteekeningen, welke als een aanvulling van de geschiedenis mogen worden beschouwd; 
veel vaatwerk, waaruit men de verschillende cultuur-periodes beter leert kennen; 
verder een massa wapenen en gereedschappen.
Zeer belangrijk is de vonds van een leemen Kanaänitisch afgodsbeeld, voorstellende 
een leeuw, een offertafel (in de nabijheid van het beeld). Het heel merkwaardige is, 
dat al de leeuw-afgodsbeelden, tot dusver gevonden, staande figuren zijn, terwijl 
deze leeuw een liggende houding heeft. Dr. Kyle noemde dit beeld een volstrekt 
unicum. De geleerde is dan ook zeer tevreden over het dit jaar bereikte en in 1932 
hoopt hij dezelfde expeditie weer naar dit belangrijk punt te mogen geleiden.
Merkwaardig is, dat de opgravingen - ook die bij Kirjath Sepher de betrouwbaarheid 
van de Bijbelsche historie-schrijvers in hooge mate versterken.

24 september/25 oktober 1926  De tempels te Beisan.
Zooals men zich miesschen nog wel herinneren zal ontrekte de Palestina-expedite van 
het Universiteitsmuseum te Philadelphia in het vorige graaf seizoen vier tempels op 
de hoogte te Beisan. De opgravers hebben sinds 21 Augustus hun werk weer opgevat. Het
vinden van een aantal faience-cartouches, die allen den naam dragen van Amenhotep III
heeft het vermoeden bevestigd, dat de oudste der verleden jaar gevonden tempels 
gebouwd moet zijn kort vóór of gedurende de regeering van Amenhotep IV (Ichnaton). 
Tot de tevens gevonden kostbare voorwerpen behoort ook het bronzen blad van een bijl,
dat een opmerkelijke overeenkoomst vertoont met dat, hetwelk behoort bij den bijl, 
gedragen door een koning der Hittieten, wiens figuur staat afgebeeld op de 
koningspoort van de hoofdstad der Hittieten in Anatolie. Dit verdient wel vermelding 
nu het bekend is, dat in den tijd van den bouw van dezen tempel te Beisan (14be eeuw 
v. Chr.) de Hittieten naar het noorden van Syrië zich een weg baanden.
Uit de vondst van andere voorwerpen (uit Kreta) in den tempel valt af te leiden, dat 
zich om en bij 1375 voor onze jaartelling reeds in het gebeid van Beisan een invloed 
heeft laten gelden van de Filistijnen die ±1800 v. Chr. Kreta hadden veroverd. Deze 
invloed culmineert als de Filistijnen in Palestna een overheerschende positie 
innemen, waaraan koning David (±1000 v. Chr.) een einde maakt.
De tempel van Ramses II opgericht ter eere van de godin Astarte (het in I Samuel 
XXXI:10 genoemde huis van Ashtaroth te Beth San) werd daarna uitgegraven. Beneden het
niveau van dit gehouw en hooger dan dat van den tempel van Seti I bleek een aardlaag 
overblijfselen van huizen te bevatten. Men vond er sporen van een breed steenen 
portaal: een drempel en gedeelten van deurstijlen met incripties. Een daarvan bleef 
gericht ann den Egyptischen Zonnegod. Kort geleden werd in deze aardlaag ook een 
schat gevonden, bestaande uit metalen staven en sieraden, meest van zilver. Echter 
ook een gouden armband.
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1 oktober 1926  DE OUDHEDEN VAN ASSUR.
Gelijk wij onlangs mededeelden hebben de door de Orient-Gesellschaft in het oude 
Assur opgegraven voorwerpen, die juist in het oorlogsjaar 1914 werden verscheept, 
twaalf jaar lang in kisten gepakt gelegen te Lissabon, waar het schip, dat ze 
overbracht bij het uitbreken, van den oorlog was binnengeloopen. Zooals verwacht 
wordt zullen vele dezer voorwerpen hebben geleden door den invloed van vocht. 
Bovendien moeten de ongebakken kleitafels worden gebakken om den tekst ongeschonden 
bewaard te doen blijven. Naar het schijnt, zijn de 411 kisten reeds den 7den 
September ondergebracht in het nieuwe Voor-Aziatisch Museum te Berlijn.
Uit erkentelijkheid voor het teruggeven van de opgegraven voorwerpen, zullen uit de 
bewaarplaatsen der Berlijnsche musea een aantal stukken van waarde, zoomede 
gipsafdrukken van belangrijke voorwerpen naar Portugal worden gezonden, waar ze den 
grondslag zullen vormen voor een te stichten museum voor oudheidkunde.

8 oktober 1926  De Architectuur onder Darius en Xerxes.
Voor een stampvolle zaal hield gisteren (Woensdag) avond de heer Th. A. Busink, 
leeraar aan de Technische School te Bandoeng, in het gebouw van de Kon. Nat. 
Vereeniging, alhier onder de auspiciën van de Vereeniging van Bouwkundigen een zeer 
interessante lezing, welke wij in het kort hieronder laten volgen:
Spr. begon met de opmerking dat de titel "De architectuur onder Darius en Xerxes" 
zijn voordracht niet omvat. De gelukkige buitenlandsche politiek der eerste 
Achaemeniden, d.w.z. de uitbreiding van het rijk, heeft de Achaemeniden-architectuur 
zooals wij haar kennen, doen ontstaan. Op de groote lijn dier uitbreiding moet dus 
gewezen worden. De Achaemeniden-architectuur is, gelijk ook de Assyrische, in 
hoofdzaak een profane. De godsdienst oefende hier niet als b. v. in Griekenland een 
sterken invloed op de architectuur uit, maar spr. vond dit geen aanleiding over den 
godsdienst niet te spreken. Achtereenvolgens werden behandeld: de politieke 
geschiedenis, de godsdienst, het graf, de tempel en het paleis.
De namen Perzië en Perzen in den gebruikelijken zin hebben de Grieken ons 
overgeleverd. In de Achaemeniden- en Babylonisch-Assyrische inschriften hooren we van
Parsa, Parsua, Parsuas. De heden nog gebruikte naam Parsen duidt op het klein aantal 
Perzen dat, de Islam-overheersching ontvluchtend, naar Indië trok en heden nog in 
Bombay wordt aangetroffen.
Spr. wijst op de Indo-Perzische eenheidsperiode, waarin Indiërs en Perzen vereenigd 
hebben geleefd, naar wel aangenomen wordt: in Oost-Iran. Deze kennis danken we der 
vergelijkende philologie, die haar uit de Veda's en Avesta afleidde. Voor een 
dateering yan de Indo-Perzische periode ontbreken vaste gegevens.
Historisch kennen we Meden en Perzen al vroeg uit Babylonisch-Assyrische inschriften.
Dat Dajaku waarvan Sargon II spreekt Dejokes, de eerste Medische koning is, wordt 
echter niet door ieder geleerde aangenomen. Bij de Meden wil spr. niet lang 
stilstaan. Zij vormen nog een duistere periode in Iran's historie. Door een onlangs 
gevonden Nieuw-Babyl. kroniek staat nu evenwel vast dat zij de belangrijkste rol 
speelden in den val van Nineveh, niet in 625 of 606 maar in 612 v. Chr. 
Dat de Meden de opperheerschappij over de Perzen gevoerd hebben wordt door v. Prasck 
naar het rijk der fabelen verwezen. 
Is Medië een winterland, Perzië is een door de zon beschenen bergland. Rivieren en 
beken vormen vruchtbare vlakten. Goed bouwhout wordt heden in Perzie niet gevonden en
in de oudheid, naar meegedeeld wordt, evenmin. De Achaemeniden haalden hout van het 
gebergte dat Elam van Medië scheidt en van het Libanon-gebergte. Natuursteen werd à 
pied d'oeuvre aangetroffen. Het beste deel van het land vormt de vlakte van de 
Pulwar. 
Cyrus die in 559 koning werd, veroverde Medië, klein Azië en Babylonië. De priesters 
van Babylon ontvingen hem met gejubel. De Joden werden bevrijd. De zelfstandige 
architectuurscheppingen van Mesopotamië en Klein Azië moeten bijgedragen hebben het 
Perzië der Achaemeniden een eigen architectuur te geven. 
De bevrijding der Joden is wel de spil genoemd van een expeditie tegen Egypte dat in 
525 bij het Perzische rijk werd ingelijfd. Cambyses' gedrag tegenover de religieuse 
opvattingen der oude Egyptenaren kennen we door vergelijking van Herodotus' 
mededeelingen met die van Uzahor, een Egyptisch priester. Voor den tocht naar 
Ethropie trad hij verschoonend op, ja werd in de Neit-mysteriën ingewijd. Terug uit 
Ethropie is zijn gedrag veranderd. 
Dat de Egyptische architectuur invloed zou uitoefenen op die van Perzië was te 
verwachten. Darius was met Cambyses in Egypte en volgde hem op. Hij herstelt in 
Egypte tempels en scholen en bouwt zelfs een nieuwen tempel in de oase El Kbargeh. 
Onder Darius stroomden voorheen ongekende rijkdommen naar Susa. Darius legde 
Persepolus aan. Volgens sommigen was ook hij het die Susa tot een residentie maakte. 
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Voor de Grieken bleef Susa de hoofdstad van Perzië. Darius heeft men een van de 
grootste koningen der oudheid genoemd, le plus grand sans exception de tous ceux qui
gouvernèrent la Perse (Maspero). 
Xerxes volgde Darius op en zette de Perzische oorlogen, die de Achaemeniden ook met 
het Grieksche moederland in aanraking brachten, voort. Merkwaardig genoeg is de 
Achaemeniden-architectuur weinig door de Grieksche beïnvloed geworden, alleen in de 
plastiek is een sterke Grieksche invloed waar te nemen. Met Xerxes begint de 
ondergang van het Achaemeniden-rijk. Ook in de kunst wordt na Xerxes verval 
geconstateerd. Goed honderd jaar na Xerxes rust het rijk der Achaemeniden met het 
oude Babylonië en Assyrie in een graf. Dat Alexander Persepolis door brand 
verwoestte, wordt meegedeeld en een verwoesting door brand is ook geconstateerd.

Spr. noemt de bronnen die over den godsdienst der Achaemeniden berichten. Dat deze 
koningen belijders van de Avestaleer waren, wordt bijna algemeen aangenomen. Zelfs 
Darmesteter (die aannam dat de Avesta in de 1e—4e eeuw na Chr. is te boek gesteld) 
meende dat de godsdienst van den Avesta wezenlijk die der Achaemeniden 
vertegenwoordigt. In 1755 ging Anquetil du Perron naar Indië met het plan de heilige 
boeken der Parsen te vertalen. Zijn vertaling was, het kon niet anders, gebrekkig. 
Hortel veroordeelt in een werk van 1925 alle tot nu toe geleverde vertalingen.
De Avesta-taal werd vroeger onjuist Zend genoemd, van Zendologen, heden wel algemeen 
Avestisch. Zend beteekent "verklaring" en wijst op de vertalingen onder de Sassaniden
in het pehloi waarin een verklaring, een Zend, geweven werd. 3/4 van den Avesta is 
verloren gegaan. 
Spr. weidt dan uit over de religie 
Onder Darius bestonden reeds tempels. Daar buiten twijfel onder Darius het heilig 
vuur brandde en Herodotus meedeelt dat tempels bij de Perzen niet voorkomen, mogen we
besluiten dat het vuurtempels waren. Navi-tempels, tempels voor godenbeelden, komen 
eerst onder de latere Achaemeniden voor. Onze historische en archeologische kennis 
van beide tempelsoorten is gering. 
Coste heeft den opstand van een vuurtempel in Firuz-Abad gereconstrueerd en spr., 
hierbij de gegevens uit de ruïnes in aanmerking nemend, het plan. Het epitheton 
"imposant" door Strabo (geb. 66 v. Chr.) aan enkele vuurtempels gegeven, past wel bij
Coste's reconstructie. 
Spr. toeft vervolgens in de verschillende Achaemeniden residenties, het eerste in de 
zomerresidentie Ekbatana waar Dejoces' houtbouw-paleis stond door Polybius 
beschreven, maar waarvan we archeologisch niets weten. Vast staat wel dat de 
Achaemeniden er een steenen paleis aan toevoegden. Van Cyrus' stad Pasargada weten we
archeologisch meer, maar van de paleizen (ruïnes zijn nog aanwezig) is niet eens het 
plan met zekerheid bekend. Van Persepolia hebben we resten van verschillende 
paleizen, vooral van Darius en Xerxes.
Te onderscheiden zijn troonzalen en woonpaleizen. De open troonzaal wordt meer en 
meer verworpen, maar spr. gelooft ten onrechte. In het lichtbeeld verduidelijkt hij 
de twee opvattingen. Verschil van meening bestaat ook over het z.g. propylon van 
Xerxes waarvan spr. het plan volgens de twee opvattingen geteekend heeft. Het plan 
van Darius' paleis staat in hoofdzaak vast. Spr. geeft in het lichtbeeld twee 
reconstructies van v. Bissing-Schuler. Het plan van de z.g honderd-zuilen zaal staat 
ook in hoofdzaak vast. Meeningsverschil blijft mogelijk over het aantal 
deuropeningen.
De architectuur van Persepolis is de Achaemeniden-architectuur par excellence. Hier 
is een eigen architectuur ontstaan met als ruimteprobleem de hypostyl-zaal, een 
Egyptisch thema, en een vormenschat die Egyptische-, Mesopotamische-, Grieksche en 
inheemsche vormen in zich opneemt. De opperbouwmeester van een Darius moet volgens 
spr. Egyptenaar geweest zijn. Diodorus speekt ook over wegvoering van Egyptische 
kunstenaars naar Azië.
De meer centrale ligging van Susa heeft mede de oude hoofdstad van Elam tot 
Achaemenidenresidentie gemaakt. Eeuwenlang stond Susa in contact met Mesopotamië, wat
op Suna's architectuur, ook onder de Achaemeniden, sterken invloed gehad heeft. We 
kennen deze stad historisch al uit het 3e archeologisch, misschien uit het 6e, 
duizendtal voor Chr. Het eeuwenlang contact met Mesopotamië verklaart het, dat in 
Susa baksteen en leemsteen meer dan natuursteen toepassing vond. Van het paleis dat 
er is opgegraven, gaf spr. twee lichtbeelden.
In Babylon is het niet noodig lang te toeven. De door Chammurabi groot geworden stad 
is wel een tijd residentie der Achaemeniden geweest, maar zij schijnen er weinig 
gebouwd te hebben en Nebucadnezars paleizen behoorden nu niet tot sprekers 
voordracht, waarom hij het eerste deel zijner voordracht eindigde, om tot het 
vertoonen van verschillende op zijn lezing betrekking hebbende lichtbeelden over te 
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gaan.

20 oktober 1926  Het ijzer in de oudheid.
Eigenaardig is, dat van alle metalen het ijzer het laatst door den mensch nuttig is 
toegepast. Eerst uit het jaar 3533 v. Chr. dagteekent een in een Egyptisch graf 
gevonden houweel, en in een graf van 2460 v. Chr. vond men ijzeren speerpunten. Het 
eerst werd ijzer te zamen met goud en zilver als sieraad gebruikt, getuige de in een 
vóór-historisch Egyptisch graf gevonden gouden, zilveren en ijzeren parels.
Nu en dan worden in vergeten bergplaatsen groote hoeveelheden ijzer gevonden, o.a. in
de ruïne van het paleis van Sargon te Khorsabad, dat dagteekent uit de 7de eeuw vóór 
Chr. Alleen aan ijzeren staven werd een hoeveelheid van 160.000 K.G. gevonden, 
benevens nog een groote hoeveelheid spijkers en kettingen.
Wanneer het ijzer in Europa is ingevoerd, [...]

29 januari 1927  Tweede lezing van prof. Böhl over de opgraving van Sichem.
Men meldt ons uit Leiden:
In zijn tweede voordracht, die prof. dr. F. M. Th. Böhl in de gehoorzaal van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden hield, behandelde hij meer in het bijzonder de 
opgraving van Sichem in de lijst van de geschiedenis en oudheidkunde van Palestina. 
Spr. begon met er op te wijzen dat men om de geschiedenis van het oude Sichem te 
reconstrueeren, in hoofdzaak moest nagaan welke invloeden uit het Noorden en uit het 
Westen op deze stad hebben ingewerkt: het zijn de Klein-Aziatische, Syrische en 
Aegeïsche culturen die men ter vergelijking zal moeten bestuderen. Doch voor wat 
Klein-Azië betreft, aldus spr., heeft men nog niet veel meer dan de texten van 
Boghazkeni, die overigens nog weinig houvast bieden, terwijl voor Kreta schriftelijke
gegevens nog geheel ontbreken. Ook Syrië en Palestina hebben geen texten opgeleverd. 
Thans hebben de opgravingen van Sichem een paar fragmenten van kleitabletten, met 
spijkerschrift voorzien, voor den dag gebracht. Zooals de vertaling, die spr. hiervan
gaf, aantoonde geveen extra texten die omstreeks dee 14de of 13de eeuw v. C. kunnen 
worden gedateerd geen gegevens van historische waarde.
Aan de hand van een groot aantal lichtbeelden, ten deele door prof. Böhl zelf 
opgenomen, ten deele afkomstig van door de expeditie van prof. Sellin gemaakte 
foto's, toonde spr. stuk voor stuk de overblijfselen van gebouwen te Sichem gevonden.
Deze behooren tot zeer uiteenloopende periodes. Er blijkt uit, dat de stad omstreeks 
2000 v. C. moeten zijn gesticht; uit dien tijd moet de N.O. poort dateeren. Uit iets 
lateren tijd dagteekent de Westelijke vleugel van het paleis met zijn troonzaal en 
galerij. De Oostelijke vleugel van dit paleis is weer iets jonger, maar op zijn beurt
ouder dan de tempel. Deze schat prof. Böhl omstreeks 1700 v. C. (prof. Sellin is van 
meening dat hij een drietal eeuwen jonger moet zijn). Spr. stond iets langer stil bij
dit merkwaardige gebouw van omstreeks 21 bij 26 M. grootte, dat volgens zijn 
overtuiging geïdentificeerd mag worden met den uit den Bijbel (Richt. 9) bekenden 
tempel aan den god van Sichem, den El-Berith, gewijd. Doch ook in dezen tempel zelf 
zijn verschillende periodes te onderscheiden. Omstreeks het midden der veertiende 
eeuw v. C. moet hij zijn verbouwd en omstreeks 1150 verwoest.
Prof Böhl besloot zijn, door een talrijk gehoor bijgewoonde lezing met een overzicht 
van de resultaten door de expeditie bereikt resultaten die - naar hij hoopte - door 
de volgende opgravingscampagne nog belangrijk zouden worden aangevuld.

31 augustus 1927  Op het omslag van het Bulletin van het Fine Arts Museum 
te Boston vindt men een aanwinst afgebeeld: een kop van een standbeeld van Goedea, 
dat gelijk is aan een kop, die onder den naam van "La tête au Turban" in het Louvre 
bewaard wordt. Tusschen 1865 en 1870 is deze kop van inboorlingen in Bagdad gekocht 
en sindsdien bevond hij zich in een particuliere verzameling in Ierland. De kop in 
het Louvre is in 1880/81 opgegraven door den Franschen consul Ernest de Sarzec en er 
is alle reden om geloof te hechten aan de verhalen, dat beide gevonden werden in de 
nabijheid van Tello aan den benedenloop van den Euphraat. Er zijn verscheidene 
standbeelden zonder hoofd in hetzelfde materaal gevonden, die blijkens het opschrift 
Goedea, heerscher over Lagash (Tello) voorstellen. 
Bovendien vond de Sarzec nog een eenderen kop, die precies op een der standbelden 
zonder hoofd past. Men kan dus met goed recht aannemen, dat de koppen in het Louvre 
en te Boston de trekken van Goedea toonen. Deze was een heerscher over het volk der 
Soemerianen, die aan den benedenloop van den Euphraat woonden. Zij waren daar reeds, 
toen de Babyloniërs er kwamen, en leefden toen al in ommuurde steden, die elk haar 
godheid en haar koning hadden. Ook had elk haar grooten tempel, waarin het archief 
werd bewaard, haar kadaster, een fiscalen en een postdienst benevens uitgebreide 
handelsbetrekkingen. Toen de Soemerianen zich aan de Perzische golf vestigden, hadden
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zij reeds een vrij ontwikkelde beschaving. Waar zij vandaan kwamen, weet men nog niet
met zekerheid; de laatste onderzoekingen wijzen op Indië. Zij bewoonden het dal van 
den Euphraat en de Tigris zuidelijk van Bagdad. Hef Noordelijk deel van hun gebied 
heette Akkad, het Zuidelijk Soemer.

29 januari 1928  Koninkl. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap.
Op uitnoodiging van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap heeft 
prof. dr. F. M. Th. Böhl uit Leiden te Amsterdam een lezing gehouden over de 
opgravingscampagne gedurende den afgeloopen zomer. De spreker formuleerde zijn 
onderwerp aldus:
Archeologische reis door Palestina, Transjordanië en Syrië, zomercampagne 1927.
De lezing werd geïllustreerd met lichtbeelden, meestal eigen photo's van den spreker.
De opgravingscampagne in Sichem heeft in den afgeloopen zomer slechts zes weken 
geduurd. Desondanks waren de resultaten ook dezen keer belangwekkend. Toen prof. Böhl
12 Juli 1927 uit Nederland vertrok, las nu in de telegrammen, dat op den vorigen dag 
Nabloes, de stad in de onmiddellijke nabijheid van het opgravingsterrein door een 
aardbeving verwoest was. Niettemin heeft hu de reis ondernomen. Overal heeft hij toen
de sporen van deze vreeselijke ramp gezien en treffende verhalen vernomen van de 
opwinding en angst onder de bevolking. Afbeeldingen van verwoeste gebouwen geven 
Mervan een indruk. Een herhaling van deze ramp is thans, menschelijkerwijs gesproken,
gedurende tientallen jaren meer te vreezen. Te Nabloes, een stad van 30.000 inwoners,
waren er meer dan honderd dooden: de Arabische en ook de Samaritaansche wijk lag in 
puin, maar alle groote gebouwen waren gespaard gebleven. 
De opgraving kon zonder veel bezwaar worden voortgezet. Alleen, dat de leden van de 
expeditie — die evenals in 1926 weer onder leiding van prof. Sellin stond — thans in 
tenten op den heuvel zelf moesten wonen, daar de meeste hulzen verwoest waren. 
De taak van de zomercampagne was tweevuldig: de loop van de stadsmuren verder na te 
gaan en het tempelplein ook naar het Zuiden en Zuid-Westen bloot te leggen. Deze 
dubbele taak werd in de afgeloopen zomercampagne vervuld en hiermede ook het 
belangrijke chronologische vraagstuk nader gebracht tot een definitieve oplossing. 
Spr. zette dit uitvoerig uiteen en sprak daarna over de belangwekkende kleinere 
vondsten. 
Naast Sichem behooren Pniël en Machanaïm in het Overjordaansche tot de belangrijkste.
Zoo belangrijk en beroemd deze steden ook in het bijbelsche tijdperk geweest zijn: 
hun nauwkeurige ligging was onbekend. Door een bijdrage van particuliere zijde werd 
spr. in staat gesteld om gemeenschappelijk met dr. Welter. den archeologischen 
medewerker der Sichem-expeditie, ook naar deze steden een voorloopig onderzoek in te 
stellen. Volgens Dalman zou men Machanaïm moeten vereenzelvigen met de beide 
"goudheuvels" (Talûd ed-dahab) aan den benedenloop van den Jabbok. Deze heuvels 
werden door de heeren Welter en Böhl in de vorige zomercampagne bezocht en 
onderzocht, maar slechts overblijfselen uit het Romeinsche tijdperk (o.a. misschien 
van een Joodsche synagoge) werden gevonden. De vraag naar de ligging van Pniël en 
Machanaïm is dus nog niet opgelost, maar toch nader gebracht tot een oplossing. Ook 
deze tocht heeft voor de wetenschap belangwekkende resultaten opgeleverd.
Verder liet spr. mooie lichtbeelden naar eigen opnamen zien van zün tocht door Moab 
en van den tocht door Phoenicië en Syrië, tot Karkemisj aan den Eufraat toe. Hij 
verhaalde van zijn beklimming van den berg Nebo, den berg van Mozes met zijn 
schitterend vergezicht. Wat Phoenicië betreft, legde hij vooral den nadruk op de 
beteekenis, die een oudheidkundig onderzoek van een bepaalden ruïneheuvel in den 
nabijheid van het tegenwoordige Tyrus zou kunnen hebben: waarschijnlijk de plaats van
palaeo-Tyros, de oude en beroemde handelsstad. 
Voorts illustreerde hij door een serie van eigen foto's, de beroemde Fransche 
opgravingen op de plaats van de oude Phoenicische stad Byblos, en sprak ten slotte 
over Neirab, Hiërapolis en vooral Karkemisj, waar men zich al op Turksch gebied 
bevindt, op het terrein der Syro-Hethietische cultuur in de oudheid. Ook deze 
plaatsen, die voor de oude geschiedenis van die streken van zoo overwegend belang 
zijn, heeft de spreker in de afgeloopen zomercampagne kunnen bezoeken.
Wat Karkemisj betreft: het is jammer, dat de schitterende reliëfs en inscripties in 
Hethietisch beeldschrift door de tegenwoordige Turksche regeering niet wat beter 
geconserveerd worden. Karkemisj is gelegen aan den Eufraat, niet ver van het eind van
den vermaarden Bagdad-spoorweg.

9 maart 1928  De ontcijfering van het Perzisch spijkerschrift.
Wie een min of meer uitvoerig werk over de geschiedenis der Perzen uit de zeventiende
of achttiende eeuw vergeet met een "Historie van Perzië" die in onze dagen geschreven
is, dien valt het op, welk een reusachtig verschil te constateeren valt tusschen deze
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historische pennevruchten. Wat wisten de geschiedkundigen, nu honderd jaar geleden, 
toch eigenlijk bitter weinig van Perzië's oudst verleden! Zeker, men wist tal van 
bladzijden te vullen met allerlei interessante verhalen over Zoroaster en Phraortes, 
over Cambyses en Cyrus — lees ze maar na, b.v. in het bekende, populiere boek van 
Streckfuss — doch vraagt ge, welke waarde aan deze mededelingen toegekend kan worden,
dan moet het eerlijk antwoord onverbiddelijk luiden: "Och, ge kunt bijna even goed 
sprookjes van "Klein Duimpje" en "De schoone slaapster" als historie gaan indienen, 
als deze legendarische vertellingen uit de oudheid. Antiek zijn ze, ongetwijfeld, 
doch écht? 
En om de waarheid is het ons toch te nietwaar, bij al onze historische studie. Wat 
baat ons de kennis van nog zooveel belangwekkende verhalen over het verleden, indien 
de echtheid ervan door de historici niet kan worden vastgesteld? Of sterker nog: 
indien zonneklaar kan worden aangetoond, dat de die voor 't eerst de 
wereldlitteratuur van deze producten voorzag, er maar wat op los gefantaseerd heeft?
Welnu, zóó en niet anders is het met die oude verhalen over Perzië's grijs verleden! 
Wat schrijvers uit de 17e en 18e eeuw ons b.v. mededeelen over de der Achaemeniden is
hoofdzakelijk ontleend aan Herodotus, Berosus en Ktesias. Over Herodotus behoef ik 
niet veel te zeggen; bij hem ligt de dwaasheid er duimendik op! Beter is dan 
tenminste nog Berosus, doch hij geeft weinig meer dan namen van vorsten en 
vorstenhuizen. En wat tenslotte Ktesias en Griekschen medicijnmeester van Artaxerxes 
Mnemon betreft, zij hier alleen maar opgemerkt, dat deze veelschrijver, die een groot
werk over de lotgevallen der Perzen samenstelde, zelf die Perzische taal niet eens 
machtig was en dus onmogelijk een zelfstandig oordeel zich kon vormen over de waarde 
der oudere inscripties en litteraire documenten. Alle drie, Herodotus, Berosus en 
Ktesias, zijn dus gewogen op de weegschaal der moderne historische wetenschap, en — 
te licht bevonden! 
Maar, zoo zegt hier misschien iemand, onze voorvaderen kenden toch de Avesta, het 
"heilige boek" van Zoroaster? Zeker, men kende de Avesta. of juister men kende enkele
fragmenten van het groote werk, dat op Zarathoestra's naam geboekt staat, n.l. de 
Vendidad (het wetboek), de Vispered en de Jasma (offerformulieren en lofzangen) en de
Jasts (de "Psalmen" der Perzen). 
Over de religieuse denkbeelden van de tijdgenooten der Achaemeniden konden dus ook de
vroegere historici zich een juiste voorstelling vormen, (d.w.z. na de vertaling der 
Avesta in 1770 door Anquetil-Duperron), en de opmerking over het onhistorische bij 
Streckfuss e.a., geldt dan ook niet voor de passage's, die handen over het 
godsdienstig leven der Perzen. Wat Streckfuss mededeelt over den cultus van Ormee?d 
en de vreeze voor Ariman, kon evengoed staan in een handboek. dat in 1928 ter perse 
ging! 
Edoch — kennis van den godsdienst, hoe belangrijk ook, is nog geen kennis van het 
verleden in zijn vollen omvang! De Avesta-fragmenten geven ons uit den aard der zaak 
geen aaneengesloten verhaal over de politieke geschiedenis van het rijk der 
Achaemeniden en al even weinig worden we er uit wijs over de economische of sociale 
toestanden in de lang vervlogen tijden. Slechts oorkonden uit de dagen dier 
Achaemeniden zelf afkomstig, kunnen het materiaal vormen, dat de historicus gebruikt,
als hij het verleden gaat reconstructueeren; slechts inscriptie's op paleizen of 
tempels, slechts documenten, bewaard in den schoot der aarde, kunnen antwoord geven 
op de vragen naar het voorheen. 
Waarom dan, zoo vraagt ge, maakten de geschiedvorschers in vorige eeuwen van dit zoo 
bij uitstek gewenschte materiaal geen gebruik, wanneer zij trachtten den sluier op te
lichten, die het verleden voor onze blikken verbergt? En met nog meer nadruk stelt ge
deze vraag, als ge u rekenschap geeft van het feit dat men toch heusch wel op de 
hoogte was met het bestaan van zulke inscriptie's op de puinhoopen van Perzië's 
koningsburchten. Reeds in de Middeleeuwen gaf een Venetiaansch gezant een 
beschrijving van eenige beeldhouwwerken, uitgehouwen in een rots bij Camara. En de 
augustijner monnik Antonio de Goneva - omstreeks 1550 — gewaagt de inscriptie's te 
Persepolis, bij de tombe van koning Artaxerxes.
Men kende dus wel degelijk dit materiaal, doch liet het ongebruikt liggen. Zelfs 
hoort men niet, dat ooit in dien tijd afschriften van de inscripties zijn gemaakt. En
waarom niet? Om deze heel eenvoudige reden: men geloofde, tóch niets er mee te kunnen
uitrichten, daar men immers de beteekenis der letterfiguren niet kende! Perzisch, 
Syrisch, Babylonisch, Egyptisch enz. hield men nu eenmaal voor talen, die, jammer 
genoeg, niet meer en nooit meer door eenig menschenkind gelezen kon worden. 
Wij, die achter de ontraadseling van al die Oostersche talen staan, mogen over die 
vermeende onmacht ons hoofd schudden, een feit was het nu eenmaal, dat de officiëele 
wetenschap zich op het standpunt van "'t zal toch nooit gelukken" had gesteld. 
Wanneer een enkele maal — zooals b.v. in 1621 de Italiaan Pietro della Valle — een 

#20191023  276 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

17665

17670

17675

17680

17685

17690

17695

17700

17705

17710

17715

17720

17725

17730

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

paar letterteekens, welke op de ruïnen van Persepolis voor eeuwen waren aangebracht, 
trachtte te ontcijferen, nam men van zulk werk in de kringen der geleerden maar heel 
weinig notitie. Men las nog maar liever Herodotus er eens op na, of vergeleek de 
gegevens van Berosus met die van Ktsias: aan het Grieksch had je tenminste houvast! 
Ook de gegevens die Herbert en Flower tegen het einde der 17de eeuw van het oud-
Perzisch schrift gaven, konden de belangstelling der wetenschappelijke wereld niet 
opwekken.
Meer aandacht ging men hier in Europa aan de mysterieuse teekens schenken, toen 
achtereenvolgens in de jaren 1711, 1712 en 1714 de Engelschman John Chardin, de 
Duitscher Engelrecht Kaempfer en de Nederlander Cornelis de Bruin nieuwe afschriften 
publiceerden. Toen werd het volkomen duidelijk, dat de teekens bestonden uit kleine 
wiggen en pijlpunten, welke laatste gevormd werden door de verbinding van twee 
wiggen. Ook dat door de combinatie van deze wiggen en pijlpunten de meest 
gecompliceerd uitdiende teekens werden gevormd. Eindelijk, dat de wiggen altijd naar 
rechts of naar beneden waren gekeerd en dat de vormen met de pijlpunten altijd naar 
rechts open waren, wat dus het vermoeden van Della Valle bevestigde, dat ze van links
naar rechts meesten gelezen worden. (Dit laatste in tegenstelling met de Semitische 
talen, die men van rechts naar links leest) 
Zooals U ziet, was men thans op de hoogte met drie belangrijke feiten, n.l. 
1e. men herkende de teekens, waaruit het schrift bestaat; 
2e. men lette op de combinaties door die teekens gevormd; en 
3e. men wist, in welke richting ze moesten worden gelezen. 
De groote vraag bleef nu nog: wat beteekenden toch al die pijl- en wigfiguurtjes. 
Waren het letter- of wel woordteekens? M.a.w. stelt zoo'n combinatie van pijlpunten 
en wiggen een woord voor of slechts een enkele letter? 
Het antwoord op deze vraag werd in 1788 gegeven door Niebuhr, die tal van inscripties
in de ruïnen van Persepolis aan een nauwkeurig onderzoek had onderworpen. Teeken na 
teeken heeft hij met elkander vergeleken en ten slotte tleek hem, dat slechts 42 
combinaties voorkwamen. Toen lag zijn conclusie voor de hand: al die verschillende 
groepjes van pijl- en wiggefiguurtjes zijn geen woorden of lettergrepen, doch niets 
anders dan letters; met andere woorden: het oud-Perzisch schrift is alfabetisch en 
voer het schrijven der verschillende klanken werden 42 teekens gebruikt. 
Dat was al weer een stap verder op den weg, die voerde naar de ontcijfering van het 
spijkerschrift. Negen jaar later kwam prof. Tychsen er achter, hoe men kon 
vaststellen welke letters te zamen een woord vormden, of wilt ge: hij constateerde, 
hoe een volzin in woorden moest worden ontleed. Nauwkeurige bestudeering van enkele 
afschriften deed bij hem het vermoeden opkomen, dat tusschen elk woord een kleine 
aanduiding (hetzij een wig, hetzij een spijkerteeken) moest worden gevonden. 
Inderdaad bleek dit steeds het geval te zijn. 
De eerste, die zich waagde aan een waarde-aanduiding der teekens, was de bisschop 
Munter (1800). Kort daarop vertaalde een jonge man van 27 jaren, Georg Friedrich 
Grotefend, voor het eerst enkele inscripties, n.l. "Darius, de groote koning, de 
koning der koningen, de zoon van Hystaspes", enz. 
Geheel onafhankelijk van Grotefend kwam de Engelsche majoor Rawlinson tot dezelfde 
vertaling. 
Sindsdien ging het werk der ontcijfering van het oud-Perzisch langzaam maar gestadig 
voorwaarts. Burnouf en Lassen hebben zich inzonderheid op dit terrein verdienstelijk 
gemaakt en toen Rawlinson omstreeks 1850 een bijna volledige vertaling gaf van Darius
Behistoen-inscriptie, toen kon men het recht zeggen: "Het oud-Perzisch spijkerschrift
heeft zijn geheimen geopenbaard". 
Het spreekt vanzelf, dat daardoor op de geschiedenis van dat oude Perzië nieuw licht,
dikwijls verrassend licht is gevallen. Doch daarover later! K.

13 april 1928  Rede van prof. Fr. Hrozny.
Hij nam tot grondslag van zijn rede het volledige paradigma van de Hethitische 
mediopassief en toonde aan, dat dit paradigma zich vorm voor vorm uit het Indo-
Europeesch laat verklaren. Daarbij wees hij er op, dat deze werkwoordsvormen zich 
door analogie, vermenging enz., reeds zeer ver van de oer-lndo-Europeesche toestanden
verwijderd hebben. Hij toonde, aan de hand van dit paradigma opnieuw aan, dat het 
karakter van het Hethitisch, ondanks zijn ouderdom en ondanks vele veranderingen, 
geenszins oorspronkelijk, maar integendeel veeleer secundair is. Prof. Hrozny 
verklaarde vervolgens dit paradoxale verschijnsel. Hij zette uiteen, dat het grootste
deel van hetgeen van het Hethitisch bekend is, uit de 14e en 13e eeuw voor Christus 
stamt. Er zijn echter nog oudere Hethitische inscripties. Een bevel van den 
Hethitischen koning Telepinusch dateert uit de 16e eeuw voor Christus. Een nog oudere
tweetalige inscriptie van een Hethitischen koning stamt ongeveer uit de 1e helft der 
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l8e eeuw voor Christus. De Hethitische inscriptie van koning Anittasch van Kuschar is
nog ouder en stamt wellicht uit het begin der 19e eeuw voor Christus. Ook in de 
zoogenaamde Cappadocische inscripties van Kültepe-Kanesch, die uit den tijd omstreeks
2000 voor Chr. dateeren zijn reeds Indo-Europeesche namen te vinden als Inar 
(Grieksch aner — "man") en Haltiascha, (die eveneens een goede Indo-Europeesche 
etymologie heeft). Dus waren er reeds omstreeks 2000 voor Christus Indo-Europeesche 
Hethiten in Klein-Azië, die dan in de 20e eeuw voor Christus aan de Assyrische 
heerschappij in Capadocië een eind maakten. Hethitisch is ook de naam van den Zuid-
Syrischen koning Chuvaruvasch, die een tijdgenoot van koning Nazam-Sin van Akkad was 
en omstreeks 2550 voor Chr. heerschte.
Wij moeten het binnendringen der Indo-Europeesche Hethiten in Klein-Aziö in de 2e, 
daarentegen het binnendringen der oudere, eveneens Indo-Europeesche Lûiten in de 1e 
helft van het derde jaarduizend voor Christus plaatsen. De Lûiten en Hethiten zijn 
dan de oudste Indo-Europeesche volken, die zich het vroegst van de overige Indo-
Europeesche volken gescheiden hebben. De Lûiten en Hethiten moeten dientengevolge 
landvolken van het oorspronkelijke Indo-Europeesch vaderland geweest zijn en moeten 
dus reeds in de oerbakermat aan sterke vreemde invloeden van den kant der niet-Indo-
Europeesche volken blootgesteld zijn geweest. Uit deze bron, zooals ook uit den 
invloed der Klein-Aziatische volken moet de vreemde woordenschat der Hethiten 
verklaard worden. De Lûiten en Hethiten zijn de eerste Indo-Europecsche volken, die 
in de sfeer der oud-orientaalsche culturen en talen zijn binnengetreden en zijn 
daardoor het vroegst van alle Indo-Europeesche volken een, wat de taal betreft 
afzonderlijk leven begonnen. Het historisch Lûisch en Hethitisch heeft reeds een 
1000-jarige ontwikkeling onder den invloed der oud-orientaalsche culturen achter den 
rug, waaruit het bevreemdende feit verklaard wordt, dat deze oeroude Indo-Europeesche
talen zich van het oer-Indo-Europeesche zoover verwijderd hebben.
Prof. Hrozny wees hier op de analogie met de Semietische talen, waar de oeroude 
Babylonische cultuurtaal, die eveneens een zeer lange ontwikkeling achter zich heeft,
eveneens een meer afgesloten vorm heeft dan het vele duizenden jaren jongere, in de 
afgeslotenheid van Arabië ontstane klassieke Arabisch. 

3 oktober 1928  DE OPGRAVINGEN TE SICHEM 
Prof Böhl uit Palestina terug.
Onze correspondent te Leiden meldt ons d.d. gisteren: 
Prof. dr. F. M. Th Böhl, hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde en de 
Israëlietische oudheden aan de Leidsche Universiteit, is heden, na op zijn terugreis 
naar ons land uit Palestina, waar hij in samenwerking met Dr. Welter en andere 
geleerden van 't Deutsche Archaeologisch Instituut in Sichem (Tell el Balata) dezen 
zomer opgravingen heeft verricht, eenige dagen te Constantinopel te hebben vertoefd, 
voor het doen van wetenschappelijke nasporingen, te Leiden teruggekeerd.
Prof. Böhl was zoo welwillend, ons nog heden een onderhoud toe te staan en ons enkele
mededeelingen te doen betreffende het te Sichem verrichte werk.
Prof. Böhl begon met mede te deelen, dat men bij de opgravingen dezen zomer met een 
buitengewone warmte heeft te kampen gehad. De archaeologische leiding berustte bij 
Prof. Welter en het opgravingswerk geschiedde op 2 plaatsen. Ten eerste op de plaats,
waar vroeger de stad Sichem is geweest. Hier werd de geheele acropolis (bovenstad) 
blootgelegd, zoodat men de geschiedenis van 't neolitisch tijdperk af tot aan het 
Romeinsche tijdperk toe met vrij groote zekerheid kan nagaan. Het is duidelijk, dat 
de resultaten, die men daar heeft bereikt, voor de kennis van de geschiedenis van het
Heilige Land van het grootste belang zijn.
Van groote beteekenis is ook, dat men door de verschillende opgegraven voorwerpen uit
het Kanaänitisch en het Israëlietisch tijdperk, de ontwikkeling van de 
verdedigingswerken van Sichem, zooals citadellen, muren, torens, stadspoorten, 
kazematten enz. van de verschillende perioden met groote nauwkeurigheid zal kunnen 
nagaan, hetgeen van groot belang is voor de kennis van het land Kanaän, vooral in het
tijdperk voor en tijdens den intocht der Israëlieten.
In de tweede plaats betroffen de opgravingen het oud-christelijk tijdperk. Deze 
opgravingen hadden plaats onder leiding van dr. A Schneider uit Baden, en bepaalden 
zich meer in het bijzonder tot den Heiligen Berg der Samaritanen, Gerizim.
Hier werden blootgelegd de fundamenten van een christelijke kerk uit de 4de eeuw (het
Byzantijnsche tijdperk blijken deze opvonden werd, is prachtig bewaard gebleven; voor
de oud-Christelijke archaeologie uit het Byzantijnsche tijdperk blijken ook deze 
opgravingen dan ook van groot belang te zijn geweest. O.a. werden hier prachtvolle 
mozaïken blootgelegd.
Prof. Böhl deelde ons verder mede, dat hij er in geslaagd is een groot aantal der 
opgegraven voorwerpen naar ons land te kunnen doen overbrengen, welke dezer dagen 
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kunnen worden verwacht. Onder deze voorwerpen bevinden zich o.a. kruiken, bronzen en 
andere wapenen en oorlogswerktuigen, huishoudelijke voorwerpen, alsmede een 
Israëlietisch wierookaltaar, een en ander voor de kennis der Joodsche geschiedenis 
enz. van groot gewicht.
Ten slotte deelde prof. Böhl ons mede, dat het in de bedoeling ligt den volgenden 
zomer de opgravingen voort te zetten.

8 februari 1929  DE TENTOONSTELLING VAN DE VOORWERPEN VAN SICHEM
Bij de opening van de tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heeft
ook dr. Holwerda gesproken. Van algemeen historisch standpunt bezien, bevat de 
collectie, zei hij, tal van voorwerpen van bijzonder belang. In dit verband wees spr.
o. m. op de beschilderde aardewerken uit den praehistorischen tijd in Azië en Europa 
en op een vormsteen. waarin bronzen voorwerpen van een bekend type gevormd zijn en 
die hier in een klaarblijkelijk dateerbaar milieu is gevonden. Ook wees spr. verder 
op de Hellenistische ceramiek, welke haar analogie vindt in de klassieke landen. Ook 
bij deze tentoonstelling is de gebruikelijke opstelling van het museum gevolgd, 
zoodat de verschillende voorwerpen voor het publiek zijn opgesteld, terwijl daarnaast
de overige voorwerpen in het studiedepôt zijn ondergebracht. 
Na de toespraken van dr. Holwerda, oud-minister dr. De Visser en van prof. Böhl, nam 
de heer P. Visser, chef der afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement, 
het woord, die o.m. zeide niet van plan te zijn geweest hier het woord te voeren. De 
voorzitter van het Sichem-comité, dr. De Visser, was echter zoo vriendelijk geweest 
om der regeering dank te betuigen voor het feit, dat zij de voorwerpen uit Sichem wel
heeft willen aanvaarden: spr. zou het echter willen omdraaien en naar voren willen 
brengen, dat het op den weg der regeering ligt den heeren van het Sichem-comité en 
niet het minst prof. Böhl dankbaar te zijn voor deze schenking. 
Zich tot dr. Holwerda wendend, vervolgde spr. een museumdirecteur in Nederland staat 
voor een niet gemakkelijke taak. Hij mag er zich niet bij neerleggen de voorwerpen 
van her museum in goeden staat te houden, maar hij heeft bovendien te zorgen voor 
vernieuwing en vermeerdering. Het moeilijke daarbij is, dat het eerst noodige daartoe
— de middelen — vaak ontbreken, hetgeen zijn oorzaak o.m. daarin vindt, dat ons land 
klein, het aantal musea daarentegen groot is. Het zou een weinig gênant zijn, aldus 
spr., hier mede te deelen, welk bedrag dr. Holwerda jaarlijks voor het museum noodig 
heeft.
Spreker wensehte daarom deze blijken van belangstelling van particuliere zijden 
gedaan, in het bijzonder te souligneeren, waarvoor aan het Sichemcomité en aan prof. 
Böhl groote dank toekomt
Spr. herinnerde ten slotte aan het feit dat in dit jaar, waarin deze nieuwe afdeeling
is geopend, dr. Holwerda tevens den dag zal herdenken, waarop hij vóór 25 jaar zijn 
functie van directeur van het Museum van Oudheden aanvaardde. Hij besloot met de hoop
uit te spreken, dat in het tweede vijf-en-twintig-jarig tijdvak van zijn directie, 
het museum zal blijven groeien en bloeien. (Applaus). 
Hierna werd de tentoonstelling bezichtigd, waarna op het museumbureau een thee werd 
aangeboden. 
Zooveel mogelijk is alles in chronologische volgorde opgesteld en de tentoonstelling 
omvat voorwerpen uit het tijdperk van 1850 vóór Chr. tot ongeveer 300 na Chr. 
Eveneens zijn een aantal voorwerpen aanwezig uit ongeveer 3000 vóór Chr. 
In de vitrine uit 1600 tot 1400 vóór. Chr. trekken vooral de aandacht fraaie albasten
vazen, met de typische geaderde motie ven, verder vuursteenen wapens en 
gereedschappen, vaak fraai bewerkt.
Daarnaast is een vitrine geplaatst met voorwerpen uit 1400 v. Chr. ongeveer; daarin 
staat een gietvorm uit klei, waarin duidelijk de vorm te zien is van de bronzen 
voorwerpen, die er mede werden gemaakt. Er bestaan slechts twee van dergelijke 
gietvormen in de wereld, beide uit Sichem afkomstig. Ook zijn daar te vinden de 
steenen, gebruikt bij het malen van graan.
In de vitrines aan den achterwand ziet men o. a. verscheidene drievoeten-vuurpotten, 
wierookschalen enz. In een daarnaast staande glazen kast is verbrande gerst uit den 
tijd der verwoesting tijdens Abimelech (Richteren 9, periode van Josua).
Aan den zijwand staan eenige vitrines, waarin o. m. talrijke afgodsbeeldjes van 
Astarte, verder weefgewichten, beenen knoopen en een gietvorm van leisteen voor 
ringen en scarabeeën. Daar is ook geplaatst het veel beschreven wierookaltaar uit de 
Israëlietische periode, verder eenige vitrines met pottebakkersschijven en een groote
amphora, geheel gaaf, uit de Israëlietsche periode. Ook zijn daar eenige 
kleitabletten met spijkerschrift door het Museum te Jeruzalem in bruikleen afgestaan.
Den inhoud dezer tabletten heeft prof. Böhl destijds gepubliceerd. Vooral zijn deze 
tabletten (waarvan één een bedelbrief is) van belang doordat men tal van namen uit 
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dien tijd daarvan kan leeren kennen. Zij dateeren uit ongeveer 1400 v. Chr.
Een vitrine, die een geheelen wand van het zaaltje inneemt, bevat tal van vaatwerk 
uit den laat-Kanaänietischen tijd, alsmede de ontwikkeling der steenen lampjes, 
waarvan de vorm aan een schelp is ontleend. Verder tal van kruikjes, een 
"lichthuisje", dat in dien tijd als lamp dienst deed. Ten slotte zijn in een vitrine 
de voorwerpen uit den Byzantijnschen tijd ondergebracht.
In een groote glazen kast zijn de voorwerpen geplaatst, afkomstig van het geschenk 
van prof. Böhl persoonlijk.
In het midden van de zaal staan een paar vitrines, waarin o. m. tal van scherven, 
dierfiguurtjes, een heele collectie kralen, kruikjes, met de vele laddermotieven, 
rijk beschilderd, zijn geplaatst alsmede eenige glazen voorwerpen uit den Romeinschen
tijd. Ook deze vitrines zijn in chronologische volgorde ingericht

17 april 1929  OPGRAVINGEN IN PALESTINA. 
Sir Flinders Petrie in het hoofdkwartier van Davids lijfgarde. - "Want Uwe knechten 
hebben een welgevallen aan hare steenen...."
De beroemde archaeoloog Sir Flinders Petrie zoekt naar de militaire documenten van 
Koning David, te Tell Fara in Zuid-Palestina, waar het oude Beth Palet heeft gelege,;
Davids lijfwacht moet zijn gerecruteerd. Vierhonderd man zijn er aan het graven. 
Lady Flinders Petrie, die dit keer te Londen is gebleven om gelden voor dit werk 
bijeen te brengen, heeft in een onderhoud met de "Daily Chronicle" verteld, dat het 
in dit seizoen flink is opgeschoten. "Wij hebben", zoo zeide zij, lijfssieraden, 
ijzeren en bronzen wapenen, beschilderd aardewerk enz. gevonden. De militaire 
documenten, waarnaar nu wordt gezocht, zouden tafeltjes, beschreven aardewerk of 
papyri kunnen zijn. 
Sir Flinders Petrie zal in Mei te Londen lezingen komen houden. 

In de "Daily Telegraph" merkt een inzender op, dat tegenwoordig wel de profetie van 
psalm 102, 13-14, vervuld wordt: 
"Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Zion, want de tijd om haar genadig te 
zijn, wamt de bestemde tijd is gekomen. 
"Want Uwe knechten hebben een welgevallen aan hare steenen, en hebben medelijden met 
haar gruis..." 
Iedere beschaafde natie doet immers tegenwoordig haar best, om de steenen in 
Palestina om te keeren en de Zionisten ontginnen Palestina's woeste gronden...

17 mei 1929  Opgravingen te Ninive.
De in 1925 begonnen opgravingen te Ninive zullen, volgens mededeeling van professor 
Edward Chiora, leider van de door de Universiteit te Pennsylvanië uitgezonden 
expeditie, in dit seizoen weer krachtig worden voortgezet. 
Uit het reeds verrichtte werk is gebleken, dat Ninive reeds voor drie duizend jaar 
een ongeveer zestig meter breeden "Koningsweg" bezat De stad is volgens een grootsch 
plan gebouwd. 
Het geheele gebied, waarop zich de overblijfselen bevinden van het koninklijk paleis,
is nauwkeurig onderzocht en het Britsch Museum te Londen heeft een groote menigte 
eigenaardige schatten binnen zijn muren kunnen opnemen.
Thans wordt het onderzoek voortgezet bij een plaats in Irak, Telle genaamd, waar men 
zoekt naar het oude Lagash, de hoofdstad de koningen van de Sumeriërs. Bovendien 
heeft het Louvre Museum een nieuwe expeditie uitgezonden om de in 1880 door de Sarzec
begonnen onderzoekingen voort te zetten. Een jacht van de Fransche marine heeft de 
expeditie van Alexandrië zich naar Basra gebracht, vanwaar zij naar Lagash zal 
begeven. Leider van die expeditie is de abt de Genoui11ac, die zeer bekend is door 
zijn in 1912 begonnen opgravingen in Kish. Deze laatste opgravingen worden thans 
voortgezet door een Engelsch-Amerikaansche expeditie onder leiding van den Oxforder 
hoogleeraar M. S. Langdon.

30 juni 1930  INSCRIPTIONS FROM ADAB
CUNEIFORM SERIES-VOLUME II http://oi.uchicago.edu/pdf/oip14.pdf 

18 juli 1930  JERICHO. 
De binnenste muur op een ruïne gesticht.
In het jongste kwartaalverslag van het Palestine Exploration Fund geeft prof. J. 
Garstang de resultaten van zijn opgravingen te Jericho van dit jaar.
Volgens het bekende Bijbelverhaal in Jozua Cap. 6, is de muur van Jericho op den 
zevenden dag van het beleg door de Joden ingestort en werd de stad verbrand. Toen nu 
ongeveer twintig jaar geleden Sellin en Watzinger daar ter plaatse opgravingen deden,

#20191023  280 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

17930

17935

17940

17945

17950

17955

17960

17965

17970

17975

17980

17985

17990

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl
http://oi.uchicago.edu/pdf/oip14.pdf


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

kwamen er twee hoofdconstructies van versterkingen aan het licht: ten eerste een 
hellende steenen muurbemanteling (waarop een baksteenen borstwering stond) aan den 
voet van een hoog terrein, dat zij omsloot en ten tweede een dubbele muur van 
baksteen meer naar binnen op de verhooging gebouwd, die slechts ruim de helft omvatte
van hetgeen de buitenste versterking omsloot, en meer rechthoekig was.
Dr. Watzinger heeft eenige jaren geleden opgemerkt, dat de buitenste ommuring 
behoorde tot het midden bronzen tijdperk (ong. 2000-1600 v. C), doch hij schreef den 
dubbelen muur van baksteen een nog hoogeren ouderdom toe, zoodat de stad in de eerste
helft van het laat-bronzen tijdperk (1600-1200 v. C.) niet ommuurd zou geweest zijn. 
En daar juist in deze periode de tijd van Jozua viel, beschouwde hij het 
bijbelverhaal als een fictie. In 1927 echter vond men bij onderzoek van de fundeering
van den baksteenen dubbelen muur potscherven uit het begin van het laat-bronzen 
tijdperk, waardoor Watzingers bewering twijfelachtig werd.
Om de zaak te beslissen heeft prof. J. Garstang, financieel voornamelijk gesteund 
door Sir Charles Marston van Januari tot Maart van dit jaar zooals wij al eenige 
keeren op gezag van Engelsche couranten berichten, zijn opgravingen gedaan. Het was 
moeilijk om geschikt, nog niet onderzocht terrein te bewerken, voornamelijk omdat de 
stad na iedere verwoesting grondig blijkt te zijn neergehaald, zoodat verschillende 
lagen door elkaar kwamen. Het verhoogde terrein bleek te zijn ontstaan uit de 
overblijfselen dier verwoestingen.
Eenige proefgravingen binnen den baksteenen dubbelen muur leidden tot neolithische 
overblijfselen door lagen van het Midden en Vroeg Bronzen tijdperk heen. De muur, die
daarop stond, dateerde dus na het Midden-Bronzen tijdperk, m.a.w. uit het Laat-
Bronzen tijdperk. Vervolgens onderzocht men op twee plaatsen de buitenste steenen 
muurbemanteling, waarlangs een gracht was gegraven, en bevond de dateëring van 
Watzinger (midden-bronzen tijdperk), wat dien muur betreft, juist. Het blijkt dus, 
dat de dubbele binnenste muur jonger is dan de buitenste versterking en dat hij 
verrees op de ruïnen van de stad, die de buitenste muur had omsloten. De ruimte 
tusschen de beide wanden van den dubbelen muur is ongeveer vijf en een halve m. Aan 
de Oostzijde heeft een poort met toren gestaan, ook in het Noordwesten was een toren.
De binnenste der dubbele muren is gefundeerd op een veel ouderen muur-uit het begin 
van het midden-bronzen tijdperk. Bij de verwoesting der stad zijn blijkbaar de muren 
naar buiten gevallen en de stad geheel verbrand hetgeen dus klopt met het 
Bijbelverhaal.
Verder vond men een vaas van Myceensch model bij eenige huizen, die na de verwoesting
in het laat-bronzen tijdperk aan de Noordzijde van de stad zijn gebouwd, waarbij men 
gebruik had gemaakt van de bolwerken van den ouden buitensten steenen muur. Daar in 
de stad zelf geen Myceensch aardewerk is gevonden en de invoer daarvan omstreeks 1400
v. C. begon, acht prof. Garstang het niet onwaarschijnlijk, dat de verwoesting van 
Jericho ongeveer in dezen tijd is geweest.

14 september 1930  OUDE EN NIEUWE OPGRAVINGEN
door A. REYM.
In de laatste jaren hebben verschillende nieuwe vondsten bij opgravingen de aandacht 
der geleerden getrokken. We willen hier enkel even herinneren aan de reusachtige 
vondsten bij Ur in Mesopotamië, of aan die der Franschen in Afghanistan, waar zij het
opgravingsrecht hadden. Steeds meer licht valt er op het verleden, en komen de al zoo
lang vervlogen eeuwen in een helderder omlijning te staan. Evenzoo schijnen de 
perioden, waarbinnen de cultuurgeschiedenis zich ontwikkelde, steeds scherper 
begrensd. Waar men enkele tientallen jaren terug nog slechts met groote "ongeveers" 
kon schatten, en het er vaak op een eeuw, soms zelfs een duizend jaar niet zoo nauw 
aankwam, staat de wetenschap nu veel sterker, en worden de data met veel meer 
zekerheid bepaald.
Men moet echter niet denken, dat enkel alle materiaal, dat in den loop der laatste 
eeuw voor den dag is gekomen, daartoe heeft bijgedragen, want ook de vervolmaking der
opgravingspolitiek, waarbij steeds meer op oogenschijnlijk onbelangrijke kleinigheden
en niets ter zake doende omstandigheden, evenals op het systematisch doorzoeken van 
het opgravingsterrein gelet wordt, droegen er het hunne toe bij. Hier ontwikkelde 
zich een wetenschappelijke methode, waarbij niets verwaarloosd wordt, wat geheel het 
tegengestelde is van de wijze waarop men vroeger te werk ging.
Bij den aanvang met het onderzoek naar het oude Oosten en Egypte, toen de eerste 
pogingen tot ontcijfering lukten, trachtte men allereerst vondsten te doen, die door 
hun bijzonderheid, merkwaardigheid op leeken suggestief zouden werken, zoodat men 
ieders opmerkzaamheid trok. Hierbij moet echter gezegd worden, dat dit meestal niet 
uit louter eerzucht maar veeleer geschiedde, omdat een particuliere beurs niet 
toereikend bleek om de enorme sommen, die deze werken kostten, te dekken.
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Bij die vroegere opgravingen ging het vaak zoo toe, dat, daar er over zoo weinig 
geldmiddelen kon worden beschikt, de onderzoekers zich half en half gedwongen 
voelden, koste wat het kost, iets te vinden om toch maar de belangstelling gaande te 
houden. Daarbij kwam nog de wedijver en jalouzie der verschillende opgravers onder 
elkaar, die dikwijls op verschillende plaatsen tegelijk opgravingen deden.
Zoo gebeurde het in 1646, dat Layard, die bij Mosul werkte, nu hier dan daar de 
ruïnehoopen onderzocht, om toch maar vooral voorwerpen te vinden, die in Engeland, 
dat hem het geld beschikbaar stelde, opzien zonden wekken. Daarom moest hij, — en als
rasecht onderzoeker deed hij dit met bloedend hart — na twee kamers van het Nimrod-
paleis te hebben blootgelegd, het werk stopzetten, daar er geen grootere voorwerpen 
dan beelden, reliefwerk en inscripties werden gevonden.
Later veranderde hij zijn methode. Hij legde horizontale mijngangen aan langs de 
muren, en schachten voor de arbeiders, zonder dat de aarde, waaronder de ruïne lag, 
verwijderd werd. Daardoor werd natuurlijk een systematisch onderzoek vrijwel 
onmogelijk.
Deze wijze van opgravingen waren, hoe goed ook overigens bedoeld, toch weinig anders 
dan een roofsysteem, een schatgraven. Alle waardevolle stukken werden ruwweg, juist 
zooals men ze vond, uit hun omgeving gehaald, waarbij natuurlijk veel vernield werd. 
Veel onbelangrijk geachte zaken werden achteloos voorbijgezien, en zoo werd er, met 
alle respect voor den goeden wil der gravers, wetenschappelijk heel wat schade 
aangericht.
Vooral één onderzoeker heeft zich daaraan bijzonder schuldig gemaakt, namelijk 
Rassam, die een enorm opgravingsgebied had gekregen, maar wien het vóór alles, en met
al het andere, behalve met het hart van den echten onderzoeker, te doen was om 
sensatie te wekken, en die brandde van eerzucht. Zoo interesseerden hem de 
spijkerschrifttafeltjes allerminst, omdat hij ze niet lezen kon, en gooide ze 
achteloos opzij. Hij verklaarde later doodkalm, dat het zijn bedoeling was om nog 
onbekende bouwwerken aan het licht te brengen, en dat hij meer belust was om een of 
anderen ruïneschat te ontdekken dan om zijn krachten aan zulk onbeduidend werk te 
verspillen.
Zijn taak was, in Ninive zooveel mogelijk van de bibliotheek der leemen tafeltjes van
Koning Assurbanipal te vinden. Vier jaar lang, van 1878 tot 1882, bleef Rassam op 
verschillende plaatsen aan het werk, soms zelfs op hetzelfde tijdstip, zoodat hij het
andere opgravingswerk soms zelfs maandenlang, ja, zelfs een jaar lang niet zag, en 
dit overliet aan de leiding van inlanders-opzieners.
Men kan zich indenken hoe het toeging, en dat er zoo van een wetenschappelijk 
onderzoek niet de minste sprake was. Tenslotte werd het zelfs de Turksche regeeriug 
te machtig, en deze besloot, dat niemand meer, wie ook, nog op meer dan op één plaats
tegelijk mocht graven.
Daarmee begon voor Mesopotamië een nieuwe periode in het oudheids-onderzoek. Met de 
vernielende opgravingen is het uit, en langzamerhand komen de methodische onderzoeken
haar plaats innemen. Hierover in een ander artikel.

29 september 1930  Dr. H. FRANKFORT.
Dr. H. Frankfort, die Maandag 6 October in het gebouw der universiteit een lezing 
gaat houden over het Sumerisch probleem en den 3den October zal spreken over het 
huiselijk leven in Tell el Amarnah, is onzen lezers wel bekend. Wij publiceerden 
meermalen brieven en mededeelingen over zijn opgravingen. 
Dr. Frankfort, die te Leiden cum laude promoveerde, heeft zich door zijn dissertatie 
en door een daaraan voorafgegaan werk naam gemaakt als geleerde. 
Beide werken handelen over de oudste cultuur in Egypte, Mesopotamië en de landen om 
de Middellandsche Zee. Dr. Frankfort heeft in zijn werk zoowel de beteekenis en den 
oorsprong dezer cultuur trachten vast te stellen, als ook de schakels, die de 
verschillende beschavingskringen onderling verbinden. Hij geldt door zijn 
onderzoekingen thans als een autoriteiten op het gebied der praehistorische en oudste
archaeologie in al deze landen. 
Vele jaren heeft hij voor "The Egypt Exploration Fund" in Egypte opgravingen gedaan. 
Zijn onderzoekingen bij Abydos, El Amarna en Arment hebben belangrijke resultaten 
gehad. Thans is hij verbonden aan het Oriental Institute van de universiteit te 
Chicago als leider der opgravingen in Mesopotamië. Hij heeft in deze qualiteit van 
nabij kennis gemaakt met problemen, die geheel binnen het terrein liggen van de 
onderzoekingen, waarin hij specialiteit is. Het is dus te verwachten, dat hij 
belangrijke en ook veel nieuwe gegevens zal kunnen mededeelen omtrent de Sumeriers 
die door de opgravingen bij Ur zoo bekend zijn geworden en in wier beschaving met 
recht de oorsprong van de Babylonisch-Assyrische cultuur mag worden gezien.

#20191023  282 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

18065

18070

18075

18080

18085

18090

18095

18100

18105

18110

18115

18120

18125

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

30 september 1930  DRIE NIEUWE MUSEA TE BERLIJN.
Het Pergamon-museum: een sensatie op het gebied der kunstgeschiedenis.- Het Duitsche
museum.
(Van onzen Berlijnschen correspondent.)

Berlijn, 27 September.
In Augustus 1830 kreeg de stad Berlijn tegenover het keizerlijk slot zijn "Altes 
Museum". Het was het eerste gebouw op het zoogenaamde "eiland der musea" (omspoeld 
nog heden door de trage wateren van de Spree, waarnaar Berlijn ook wel "Spree- 
Athene" genoemd wordt), dat in den loop van honderd jaren gezelschap zou krijgen van 
een complex van zeer representatieve bouwwerken, dat op 1 en 2 October a.s. 
feestelijk met drie exemplaren zal worden aangevuld, maar nog niet is voltooid. Het 
grootsche plan van den te vroeg gestorven architect Alfred Messel nadert zijn 
voltooiing, een voltooiing, waarin zich helaas de groote Von Bode, die het als een 
deel van zijn levenstaak beschouwde, niet meer heeft in,ogen verheugen. Zijn opvolger
prof. Waet?oldt zal zeker niet nalaten, op 1 October bij de officieele plechtigheid 
zijn beroemden voorganger te herdenken. De bouw van de nieuwe musea heeft een lange 
lijdensgeschiedenis. Eerst was het de drassige bodem van het eiland, die reeds vèör 
den wereldoorlog moeilijkheden met zich bracht, waarvan men den Hollander en in het 
bijzonder den Amsterdammer, die gevoeglijk een heimachine in zijn stadswapen zou 
kunnen voeren, geen bijzonderheden behoeft te vertellen. Ik wil er mee volstaan er 
aan te herinneren, dat reeds voor het Oude Museum zooveel geheid moest worden, dat 
daardoor een vierde van alle bouwkosten verslonden werd. Ditmaal meende men met 
heipalen niet te kunnen volstaan en bouwde men een fondament bestaande uit een 
reusachtige brug van beton. En daarop zouden dan al de geprojecteerde musea tijdig 
voor het eeuwfeest verrezen zijn, als niet de oorlog een streep door de rekening 
gehaald had. Van 1914 tot lang na 1918 kon niet verder gewerkt worden, en toen de 
geoefende arbeiders weer ter beschikking stonden, ontbrak het geld en brak tot 
overmaat van ramp een strijd uit tusschen Von Bode en de nieuwe machthebbers in het 
ministerie voor schoone kunsten. Dat is dan ook de oorzaak geweest, dat het project 
van Messel en Bode, dateerend van 1907, een soort forum tusschen beide zijvleugels 
van het geheele complex, verbonden met een brug over de Spree, die als toegang van de
andere zijde moest dienen, op 1 October a.s. niet kan worden ingewijd, omdat nog 
niets daarvan werkelijkheid geworden is. En dat het wonderlijke geval zich nu 
voordoet, dat de nieuwe musea geen eigen ingang hebben, maar slechts via de oude 
gebouwen bereikt kunnen worden.
Men heeft nu kleine verbindingsbruggen, zoowel van uit het "Alte Museum" als van uit 
het Kaiser Friedrich Museum aangelegd, die toegang verleenen tot de nieuwe complexen,
welke op eenige afdeelingen van de voor-Aziatische groep na thans gereed en de moeite
van een bezoek inderdaad meer dan waard zijn. Ik wil verder gaan en deze nieuwe zalen
van het zoogenaamde Pergamon-Museum een sensatie op het gebied der kunstgeschiedenis 
noemen.
Het sensationeele bestaat daarin, dat men hier voor het eerst een poging, en wel een 
in alle opzichten geslaagde, gedaan heeft om antieke bouwwerken van zeer groote 
beteekenis voor het nageslacht te reconstrueeren en te restaureeren met behulp van 
alle bruikbare antieke brokstukken, aangevuld op hoogst artistieke en nimmer de 
illusie verstorende wijze met modern materiaal, dat in kleur en samenstelling op zeer
geraffineerde wijze uitgezocht en aangepast werd. Met het verrassend resultaat, dat 
we een groot aantal massale meesterwerken der oudheid nu in geweldige zalen en onder 
glazen dak, prachtig belicht en voor toekomstige eeuwen kostelijk beschut, voor onze 
verbaasde blikken in de oorspronkelijke afmetingen en de vereischte drie demensie's 
voor ons zien verrijzen. De indruk is inderdaad overweldigend.
Men heeft niet alleen brokstukken van groote gebouwen, wat den hoofdgevel betreft, op
deze wijze gereconstrueerd, maar bovendien dit systeem ook doorgevoerd bij antieke 
straten en zelfs bij hoeken van tempels, waarvan men voldoende brokstukken tot zijn 
beschikking had. Men stelde vast, dat friezen en reliëfs, ornamenten en afsluitingen 
van zuilen, die men gevonden had, vaak den indruk van slordige afwerking maakten, 
waarbij men vergat, dat deze stukken zich tien tot vijftien meter boven het oog van 
den voorbijganger bevonden en op dien afstand de afwerking meer dan voldoende was. Nu
heeft men zulke origineele stukken ten deele op de oorspronkelijke hoogte gebracht, 
dan wel ze getrouw nagebootst en de antieke brokken op den beganen grond daarnaast 
geplaatst, zoodat men de oude werkwijze nauwkeurig bestudeeren kan. En men kwam ook 
op den duur tot de ontdekking, dat alles, wat de kunstgeschiedenis ons bijv. over 
streng Dorisch, Jonisch enz. geleerd heeft, aan de hand der antieke voorbeelden niet 
meer kan worden volgehouden. Er zijn tal van Dorische zuilen met basis gevonden, 
eveneens Jonische ornamentiek op Dorische zuilen, enz. enz. De antieke kunstenaars 
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hebben zich volstrekt niet aan strenge stijlvoorschriften gestoord en juist daardoor 
wellicht de kostelijkste werkingen in het leven geroepen!

Vraagt men ons nu, wat in dit Pergamon-Museum het meest indrukwekkende is, dan is het
antwoord moeilijk. Het is altijd een questie van smaak, waarover niet te twisten 
valt. Men biedt ons drie sensationeele prachtconstructie's en een groot aantal 
attracties van kleinen omvang. De drie groote zijn het "Altaar van Pergamon", de 
"Processiestraat" van den God Marduk met de geweldige Vestingpoort ("Ischtar Poort") 
uit Babylon, en ten slotte het trojanum, de Dionysostempel van Pergamon en de 
heerlijke marktpoort van Milet, alles opgebouwd in natuurlijke grootte en wat de 
marktpoort betreft bijna uitsluitend uit antiek materiaal.
Men weet nauwelijks, welke van deze drie in elkaar overloopende groepen de meest 
indrukwekkende is. Wellicht de processiestraat? Wat zien we daar. De groote meesters 
van Babylon hadden in de dagen van Nebucadnezar II, dus in de eerste helft van de 
zesde eeuw voor Christus, een prachtstraat als opgang tot een Burcht gebouwd, die van
boven tot onder uit uramische gekleurde steenen was opgetrokken, met leeuwen en ander
gedierte in haut-relief, eveneens uit gebakken en gekleurde steen versierd, 300 m 
lang, 16 m breed en met op hoogte van de oogen meer dan 200 leeuwenfiguren in haut-
relief en in waarlijk nog heden heerlijke kleuren. Men heeft in België niet minder 
dan 32 jaren gewerkt om uit eenige honderdduizenden brokstukken tenminste een deel 
van dit kunstwerk op te bouwen, een legkaart-werkje, waarvan men zich nauwelijks een 
voorstelling kan maken, vooral als men bedenkt, dat het blauw en bruin en de andere 
tinten van het glazuur bij geen enkele figuur gelijk was en met een meesterschap, dat
onze moderne ceramisten met hun heel wat betere hulpmiddelen voor raadsels gesteld 
heeft, tot harmonisch-artistieke kleurengroepen was saamgevoegd. Men heeft lang 
geëxperimenteerd, voordat men de beide muren en de poort kon restaureeren met behulp 
van hier gebakken steenen, waarvan de kleuren zich moesten aanpassen en toch iets op 
den achtergrond blijven. De proef is geslaagd. En nu zien we de reconstructie over 
een lengte van 30 en een breedte van 8 meter. Zoodat we een model, dat ook ter 
beschikking staat, noodig hebben om ons voor te stellen, hoe geweldig vroeger de 
indruk in Babylon moet geweest zijn. Vakmenschen zullen weten, dat de opgravingen van
1899—1917 onder leiding van Robert Koldewey hebben plaats gehad.
Verlaten we deze heerlijke herinnering aan Babylon's bloeitijd, dan worden we verrast
door de zaal, waarin de marktpoort van Milet (200 jaar na Chr.), het trojaneum van 
Pergamon en de Dionysostempel van het theaterterras in Pergamon opgesteld zijn. 
Vooral de marktpoort loont een reis naar Berlijn om dit sublieme specimen van 
Romeinsche architectuur, geschenk indertijd van een rijken burger aan de stad, in al 
zijn heerlijkheid te bewonderen. Uit honderden kapotgeslagen stukken heeft men het 
kunstwerk opnieuw opgebouwd tot de geweldige hoogte van 16 meter. En men bedenke, dat
zich boven deze antieke bouwwerken nog de glazen zolderingen der zalen bevinden! Men 
mag wel aannemen, dat nergens ter wereld een museum zulke mogelijkheden der 
beschouwing biedt!
De deskundige leiders van het museumcomplex, die mij door deze nieuwe gebouwen 
rondgeleid hebben, schijnen echter zelf het meest trotsch te zijn op den waarlijk-
overweldigenden indruk, die het "Altaar van Pergamon" op den bezoeker maakt. Geen 
wonder. Hier is — naast de processiestraat van Babylon en deze als massale 
reconstructie nog overtreffend — iets tot stand gekomen, dat in geen enkel ander 
museum ter wereld bewonderd kan worden en stellig bezoekers uit de verste hoeken der 
beschaafde werelddeelen tot zich trekken zal! Het beroemde, 180 j. voor Chr. gebouwde
en van 1878—1880 opgegraven Altaar van Pergamon met de Gigantenfries, hier wat de 
breede trap, den voorgevel en de friezen der andere drie zijden betreft in 
natuurlijke grootte opgebouwd, is tot een symphonie der bouwkunst geworden en het 
valt moeilijk, in woorden weer te geven, wat de bezoeker gevoelt, nu hij met deze 
geweldige gegevens tenminste iets van de heerlijkheid in gedachte herstellen kan, die
dit edel kunstwerk in de oudheid den beschouwer moet geschonken hebben.
Het zou al belangwekkend zijn, hier na te vertellen, wat men ons van het 
restauratiewerk verklapt heeft. Hoe men lang gezocht heeft naar materiaal om de 
imposante trappen te herstellen om ten slotte te ontdekken, dat de goedkoopste, door 
den steenhouwer afgekeurde soort echt marmer ten slotte nog het best paste bij de 
stukken, die men gevonden en hier en daar ook aangebracht heeft; hoe men 
experimenteerde en proeven nam om eindelijk een blauwgrijs als achtergrond te vinden,
waardoor men verlost werd van de verleiding om een kermisachtigen "zuidelijken 
blauwen hemel" te schilderen en toch volmaakt er in slaagde, het geelkleurig patina 
van de oorspronkelijke zuilen en friesen te doen uitkomen en een vies-grauwe 
impressie te verhinderen. Tot voor 20 jaar had de bezoeker alleen de brokstukken der 
hoog-artistieke friezen nabij het Oude Museum in een houten loods kunnen bewonderen. 
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Het tegenwoordig geslacht is er beter aan toe en krijgt, ofschoon slechts de reliëfs 
der enorme friezen antiek (zwaar beschadigd) en de rest nabootsing is, den juisten 
indruk van de verhoudingen van een kunstwerk, dat in de geschiedenis der bouwkunst 
slechts zelden geëvenaard en nauwelijks door de scheppingen uit den Helleenschen 
bloeitijd overtroffen wordt. Men bedenke, dat deze zaal 50 m breed, dat de fries 130 
m lang is, dat het altaar 38 m frontlengte heeft en meer dan 10 m hoog is! De relief 
fries, die de prachtig realistische figuren van strijdende goden en reuzen vertoont 
en die voor het grootste deel aan de zijwanden van de zaal aangebracht moest worden, 
is 2.30 m hoog en bestaat uit marmeren platen van 60 cm tot 1.10 m breedte. De 
bezoeker zal ten slotte de marmeren statietrap, naast de friezen het meest 
indrukwekkende onderdeel van het bouwwerk, betreden en de ervaring opdoen, dat de 
treden van 20 cm hoogte voor ons menschen der 20ste eeuw niet al te gemakkelijk meer 
zijn (de bouwpolitie wou ze oorspronkelijk... verbieden!). Boven aangekomen kan hij 
door een jonische zuilenhal op de plaats, waar eens, in dubbele afmetingen, het 
offeraltaar voor Zeus opgesteld stond, en waar hij nu nog pergamonsche oudheden en 
een prachtig geconserveerden mozaiek-vloer van Hephaistion bewonderen kan, die zijn 
humoristisch "visitekaartje", met lak "vastgemaakt", waarvan een hoekje geestig als 
"losgeraakt" geteekend is, ook in mozaiekwerk nog heden onbeschadigd vertoont.
Ten slotte (we hebben ons al tot te uitvoerige bijzonderheden laten verleiden) een 
enkel woord over het "Duitsche Museum", dat eveneens deel van het complex uitmaakt en
op 1 October geopend wordt. Het ligt in den noordelijken vleugel van het nieuwe 
gebouw en is ontstaan op verlangen van Wijlen Ven Bode, die het "Kaiser Friedrich 
Museum" ontlasten wilde en de typisch-Duitsche kunst, zeggen we "van Karel den Groote
tot Goethe" als een gesloten geheel den bezoeker wilde voorstellen, waarbij tevens 
van de gelegenheid gebruik gemaakt werd om de vroege Nederlandsche meesters tot 
ongeveer 1510 een waardiger plaats en beter licht te geven. Waarin men ook inderdaad 
geslaagd is. In een groote reeks zalen en kabinetten vindt men nu Duitsche kunst uit 
de middeleeuwen, schilderstukken, brons, houtsnijkunst (een mooie collectie o.a. van 
Riemenschneider, kerkelijke kunst, porcelein, enz. op een wijze uitgestald, die in 
het overvolle Kaiser Friedrich Museum niet mogelijk was. Naast Riemenschneider hebben
ook Schüter (barok), Lucas Cranach, Albrecht Dürer en andere grooten hun eigen 
zaaltjes gekregen. Prof. Max J. Friedlander kreeg gelegenheid meer dan de helft van 
de onder hem ressorteerende schilderijen in de nieuwe galerijen op te hangen. Hij 
heeft er een uiterst dankbaar gebruik van gemaakt door in de oude zalen tevens orde 
te scheppen. Nu hebben Rubens boven- en Rembrandt zijdelings-licht gekregen, wat Von 
Bode indertijd reeds verlangd had. En nimmer zijn de groote Nederlanders zoo 
schitterend als thans tot hun recht gekomen.
Wat de nieuwe zalen van het "Duitsche Museum" betreft: men heeft hier en daar 
gebroken met de gewoonte, alleen schilderijen of alleen meubels en plastieken uit te 
stallen, maar biedt nu den bezoeker een zeer smaakvolle combinatie, waarbij de 
vermoeiende indrukken door afwisseling weggevaagd worden, zonder dat op deze wijze 
eenig kunstwerk op den achtergrond geraakt. Er is groot werk gedaan in het Rijk van 
professor Waetzoldt. Men zal er hem op 1 October verdiende hulde voor brengen.

24 oktober 1930  OPGRAVINGEN TE MEGIDDO. 
De stallen van Salomo. — Proeven met een ballon-captif.
In het orgaan van "The Palestine Exploration Fund" brengt J. W. Crowfoot, directeur 
van de "British school of Archaeology" te Jeruzalem, verslag uit van de opgravingen, 
die onder leiding van den heer Guy te Megiddo in Palestina worden gedaan, de plaats 
waar Salomo een vesting gebouwd heeft en waar Josia, Koning van Juda, slag leverde 
tegen Koning Necho van Egypte (2 Kron. 35, 20 vlg.). 
Tot 1928 heeft het "Oriental Institute of Chicago University" het Zuidoostelijk 
gedeelte van den heuvel daar ter plaatse opgegraven, d.i. ten Zuid-oosten van de 
greppel, die Schumacher door het terrein trok. 
Hier vond de heer Guy de overblijfselen van de stallen "van Salomo"; de stad bleek in
die periode volgens een systematisch plan te zijn aangelegd, hetgeen leidde tot een 
verandering in het opgravingsplan. Men besloot, het arbeidsveld uit te breiden over 
den geheelen top van de "tell", voordat men dieper zou gaan in den zuid-oosthoek. Het
geld daartoe werd door Rockefeller verschaft. 
De grens van het geheele Noord-westelijk gedeelte is nu weggegraven, en hoewel men 
nog geen muren verwijderd heeft, zijn toch de overblijfselen van verschillende 
perioden aan den dag gekomen. In het zuid-oostelijk gedeelte had men reeds vroeger 
vier lagen geconstateerd, de stallen "van Salomo" had men toegeschreven aan de 
vroegste van hen (laag 4). 
In het nieuw opgegraven gedeelte zijn er slechts weinig overblijfselen van laag 1 
(dateerend van ong. 350 v C.), vele van de lagen 2 en 3 en een paar belangrijke van 
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laag 4. De lagen 2 en 3 zijn nauw met elkaar verbonden daar de laatste een herbouw 
van de eerste is; zij omvatten de periode van het Noordelijk koningschap. Het 
belangrijkste overblijfsel van laag 4 in het nieuwe gedeelte is de stadspoort in het 
Noordoosten, die verbonden is met den stadsmuur, dien men vroeger bij de stallen had 
ontdekt, en die nu reeds bijna geheel om den heuvel is opengelegd. Slechts het 
benedengedeelte van de poort is in stand gebleven; het is gebouwd van goed bewerkt 
arduinsteen, in tegenstelling met de eigenaardige muren dar overige lagen die bijna 
geheel van onbehouwen steen zijn. De heer Guy hoopt de door elkaar geraakte lagen, 
die volgen op de stad van Salomo, te onderscheiden. Daartoe laat hij photographeeren 
uit een kleinen ballon captif, en deze methode blijkt van groot nut te zijn bij het 
onderscheiden van lagen, die op den grond op elkaar gelijkend schijnen.

29 oktober 1930  UIT DE TIJDEN VAN ABRAHAM.
Prof. Flinders Petrie naar Palestina terug. — Zoekt naar het steenen tijdperk, en 
naar het verblijf van Abraham en Izaak te Gaza. — De "British School" en het 
Pauselijk Bijbel-Instituut: pater Mallon in de vlakte van den Jordaan.
De beroemde egyptoloog en archaeoloog prof. Sir William M. Flinders Petrie, die een 
tijd lang te Londen heeft vertoefd, is gisteren vandaar naar Zuid-Palestina 
vertrokken om daar weer aan het werk te gaan. (Sir William is 77 jaar oud en hoopt 
over ongeveer een maand al gravende zijn gouden jubileum als archaeoloog te vieren!) 
In Mei van dit jaar, toen hij kortelings te Londen was aangekomen en daar lezingen 
hield, hebben wij o.m. van hem verteld, dat hij (voor de "British Archaeological 
School") in Zuid-Palestina, te Tell el Fara, het oude Beth-Palet, tusschen Gaza en 
Beerseba belangrijke opgravingen had gedaan. Onder moeilijke omstandigheden (droogte,
bezwaarlijken aanvoer) deed de expeditie daar allerlei ontdekkingen, die voor de 
chronologie van veel belang waren. 
In de buurt van Gaza moet de mensch uit het steenen tijdperk hebben gewoond (pl.m. 
5000-4000 voor Chr.); daarna kwam het bronzen tijdperk — daarvan heeft prof. Petrie 
verleden jaar sporen gevoonden — toen de periode der Hyksos of Herdersvorsten (2370—
1600 v. Chr.), die ook Egypte tijdelijk veroverd hebben; een korte periode van 
Egyptisch bewind, uit welke deze expeditie verleden winter het paleis van een 
Egyptischen landvoogd heeft blootgelegd, en eindelijk de tijd der Israëlieten (na 
1500 voor Chr.) Prof. Petrie wil nu vooral de periode tusschen het Neolithische 
(steenen) tijdperk en dat van de Hyksos onderzoeken; maar tevens zal hij te Tell 
Jemmeh, het Beth Palet uit den bijbel, waar Abraham "als vreemdeling verkeerde" na de
verwoesting van Sodom (Gen. 20, 1) sporen van het verblijf van Abraham en Izaak 
trachten te vinden. 
Aan de "News Chronicle" heeft prof. Petrie p.a. nog het volgende verteld: 
De expeditie zal ongeveer een half jaar in Palestina blijven, en daar ons kamp nu 
vrij dicht bij Gaza is, zal zij het gemakkelijker hebben dan het vorige jaar, toen 
zij verder in het binnenland zat. De voorhoede is een paar weken geleden uit Londen 
vertrokken om het kamp in te richten. Aan het wetenschappelijke werk van de expeditie
nemen behalve prof. Petrie veertien archeologen van de "British School" deel, en voor
den handarbeid heeft men een paar honderd inwoners van Palestina. Mevr. Flinders 
Petrie vergezelt de expeditie, als steeds.

Een andere expeditie is die van het Pauselijk Bijbel-Instituut, die in de Jordaan-
vlakte werkt, dus in de streek, waar Abraham vóór de catastrofe van Sodom zou hebben 
gewoond. De leiding van deze expeditie is bij de heeren pater A. Mallon en R. 
Neuville, vice-consul van Frankrijk. Den vorigen winter (2 Januari) hebben wij 
gemeld, dat zij acht km ten Noorden van de Doode Zee sporen van een stad hadden 
gevonden, die zij met Sodom meenden te kunnen identificeeren. Wij lezen nu in het 
orgaan van het "Palestine Exploration Fund" ("Biblica"), nadere bijzonderheden over 
deze expeditie, die ook gegraven heeft op een plaats vijf km ten Noorden van de Doode
Zee aan de Oostzijde van den Jordaan, Teleilat Ghassul. 
De opgravers hebben daar in twee korte campagnes de overblijfselen van een stad 
blootgelegd. De stad schijnt vóór het vroeg-bronzen tijdperk (dus vóór 2500 v. C.) 
door vuur verwoest te zijn en werd nooit meer bewoond. Daarom is er dus geen 
vermenging met lagen van latere perioden, die elders moeilijkheden medebrengt. Men 
heeft sporen van particuliere huizen gevonden. Zij zijn rechthoekig; een der best 
bewaarde is 15 m lang en 6.20 m breed en bevatte 2 kamers. In de huizen zijn sporen 
van haarden en zorgvuldig gebouwde kuilen, die pater Mallon voor silo's houdt, en 
waarvan sommige meer dan een meter onder den muur liggen. Het merkwaardigst is het 
materiaal, waarvan de muren zijn gebouwd, nl. steenen en in de zon gedroogde 
baksteenen, welke laatsten een voor ons geheel nieuw type uitmaken. Zij zijn nl. 
zonder vorm, dus met de hand vervaardigd, de indrukken van de vingers zijn nog 
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zichtbaar, zij hebben twee vormen, ten eerste rechthoekig, ten tweede meer 
cirkelvormig met een vlakken kant. 
Het rechthoekig plan der huizen en de gelijkvormigheid van hun inwendige inrichting 
zijn kenmerkend voor een meer beschaafde gemeenschap en de kleinere gevonden 
voorwerpen toonen aan, dat de bevolking, hoewel zij geen metaal bewerkte, het ver 
gebracht had in ander opzicht, zooals in landbouw, weven en pottebakkerskunst. Een 
groot aantal beitels, schrapers, boren en messen van vuursteen zijn gevonden. Het 
merkwaardigst is een ronde of waaiervormige schraper van een type, dat de expeditie 
van Flinders Petrie (zie boven) zoo overvloedig gevonden heeft in de neolithische 
plaatsen bij Tell el Fara. De overige vondsten zijn voornamelijk handmolens, vijzels,
stampers, bijlbladen en aardewerk. Bij dit laatste zijn kleine bekers, schalen, 
kroezen en kruiken In verschillende afmetingen en groote vazen van lomper vorm, die 
de ontdekkers vergelijken met Grieksche "pithoi". Die overblijfselen zijn van een 
ontwikkelde en zelfs weelderige cultuur, en zoo ontstaat de vraag, of deze plaats een
der beroemde steden was in de vlakte van den Jordaan, waarover Genesis 13, 10 volgg. 
handelt, en die Lot zich verkoos wegens de vruchtbaarheid (Abraham bleef wonen in 
Kanaan, Lot zette zich neder in de steden van de Jordaanstreek tot aan Sodom). Zij 
was echter toen reeds verwoest, want in steden uit den tijd van Abraham zou men 
metaal verwachten. 
De tijd van de aartsvaders wordt dus op deze manier, door de "British School" en het 
Pauselijke Instituut, van twee kanten nagezocht!

7 november 1930  OPGRAVINGEN IN SYRIË. Het bijbelserie Hamath.
Het Ny Carlsberg-fonds is, naar de Deensche bladen melden, bezig de laatste 
voorbereidingen te treffen voor het uitzenden van een Deensche archaeologische 
expeditie naar Syrië. De expeditie heeft tot taak het oude Hamath op te graven en 
staat onder leiding van den secretaris van het fonds dr Harald Ingholt.
Men veronderstelt, dat het oude Hamath in de nabijheid van het tegenwoordige Hama of 
Hamath ligt, op een aanzienlijke hoogte, Tell Hama geheeten. 
Hamath is o.a. bekend uit Hettietische opschriften van een paar duizend jaar vóór 
Christus. In 1500 v. C. gewaagden de Egyptenaren van deze stad, en staat, die heeft 
deelgenomen aan den volkenslag in deze streek. Een der heerschers van de stad 
onderhield vriendschappelijke betrekkingen met Koning David (2 Samuel 8, 9 en 10: 
Thoi, de Koning van Hamath, zond zijn zoon Joram David.) Later werd de stad door de 
Assyriërs onderworpen. 
De bedoeling is, dat de expeditie in het voorjaar met haar werkzaamheden zal 
beginnen. De opgravingen zullen met tusschenpoozen gedurende vijf jaar worden 
voortgezet.

10 november 1930  Nieuwe gegevens uit de Leidsche verzameling 
van spijkerschrifttabletten.
De verzameling bevat meer dan 1100 nummers, waaronder echter ook vele fragmenten. De 
inscripties zijn uit alle tijdperken der Babylonisch-Assyrische beschaving. De oudste
tekst is van 2800, de jongste van 91 v. Chr. De spreker wil uit deze massa slechts 
enkele groepen van tot nog toe ongepubliceerde oorkonden behandelen.
In de eerste plaats behandelt de spreker zestien mooie ronde oorkonden uit den tijd 
der laatste priestervorsten van Lagasj, van omstreeks 2700 vóór Chr. In deze periode 
heerschte in Beneden-Mesopotamië een maatschappelijk stelsel, dat de spreker als 
"staatssocialisme op sacralen grondslag" kenschetst. Alle onroerende en roerende 
eigendommen zijn in het bezit van de tempels, de menschen hebben slechts het 
vruchtgebruik. Uit de opschriften blijkt, hoe moeilijk het geweest is, om dit stelsel
tegenover het binnendringend kapitalisme en de "Geldwirtschaft" zuiver te handhaven. 
Tijdens de laatste bloeiperiode van het sumerische rijk onder de dynastie van Ur 
(2200 v. Chr.) bleek dit slechts mogelijk te zijn doordat de koningen zichzelf 
goddelijke eer toekenden. Ook hiervoor verzamelde de spr. de gegevens uit ongeveer 
600 opschriften.
Van enkele oorkonden, die in een nog niet ontcijferd schrift zijn geschreven, kan men
ten minste den inhoud gissen: kwitanties, betreffende de "reis- en verblijfkosten" 
voor gezanten uit het Elamietische grensland.
Vervolgens behandelt de spreker het tijdperk der Semietische vorsten van Babylon 
onder den beroemden koning en wetgever Hammurabi en zijn opvolgers en geeft aan de 
hand van de vertaling van enkele uitgekozen teksten (o.a. particuliere brieven uit 
een babylonische provinciestad in de 20ste eeuw v. Chr.) een indruk van het leven in 
Babylonië.
Daarna bespreekt hij brieven en contracten uit een Assyrische handelsfactorij in 
Klein-Azië, eveneens uit de twintigste eeuw vóór het begin van onze jaartelling, en 
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ten slotte een inscriptie van den Assyrischen koning Sanherib uit het jaar 690 vóór 
Chr., waaruit blijkt, dat Samaria (de in 721 verwoeste hoofdstad van het Noordelijke 
rijk Israël) dertig jaar na de verwoesting weer een belangrijke provinciale hoofdstad
van het Assyrische wereldrijk geweest is.
In het tegenwoordige stadium van de Assyriologische wetenschap is de verzameling en 
publicatie van het verspreide materiaal de meest dringende eisch. De tijd van 
voorbarige constructies en conclusies is ten einde, maar de tijd tot synthese is nog 
niet gekomen. Wij mogen geen steentje verloren laten gaan, waaruit eenmaal het gebouw
der Mesopotamische cultuurgeschiedenis verrijzen zal.

26 februari 1931  OPGRAVEN IN MESOPOTAMIË.
Onderzoek vanwege het Oriental Institute der Universiteit van Chicago 
onder leiding van dr. H. Frankfort.
Iraq, het oude "Land der twee Stroomen", is woest en ledig; maar het is niet de 
woestheid van het nog ongeschapene, ook niet de leegte van een wowestijn die absolute
negatie van leven is; Iraq is een gestorven land. Het is een verlaten uitgeputte 
vlakte en zijn stilte is een zwijgen, zwaar van herinnering. 
Kan men wel van een landschap spreken hier waar de vlakke heuvelruggen niet anders 
zijn dan een slordig rafelig net van volgeslibde kanalen, waar de groote platte 
leembergen zijn: ruïnes van steden, ziqqurats, paleizen, met scherven bezaaid. De 
aarde heeft een oud en moe gezicht, waarin, alleen de lidteekens opvallend zijn. 
Voor ons die door ons werk met Egypte vertrouwd zijn, is het nauwelijks de stilte, de
van-mensch-en-god-verlatenheid, die hier het meest ontroert; het is de chaotische 
vormeloosheid van wat werkelijk door den dood ontbonden lijkt. Want Egypte, uitdagend
tijdeloos als zijn monumenten, Egypte heeft eeuwig leven. De strakke symboliek van 
het landschap: een smalle weg van levend groen tusschen het vijandig geheim van 
woestijn aan weerszij, de rust en regelmaat en onverzettellijke kracht waarmee de 
Nijl de aarde dwingt tot vruchtbaarheid, zij scheppen menschenleven in een vorm, die,
altijd beperkt, zelfs in zijn meest grandiose uitingen, nog zelfs menschwaardig 
blijft in lange eeuwen van vermoeid en ongeïnspireerd bestaan. De Egyptische 
geschiedenis is in heel groote trekken gezien, ondramatisch; een homogene 
ontwikkeling van binnen uit, logisch, onafwendbaar, eindigend in een steriel maar 
niet onwaardig zijn. Die van Mesopotamië is verward, ten slotte tragisch. 

Hier was alles mogelijk. 
In deze enorme wijde vlakte met onverdedigbare natuurlijke grenzen met 
temperamentvolle eigenzinnige rivieren met veel heeter dan tropische zomers en veel 
kouder dan subtropische winters met verscheurende droogten en zondvloed-regens, hier 
was alles mogelijk: de mysterieuse beschaving van kaalkoppige, intelligente, 
voorzichtige Sumeriërs, de goudschatten van Ur, het kanalennet dat de aarde hechtte, 
de ziqqurats, waar menschelijke wil de godheid dwong te leven uitdagend hoog boven de
vlakte opdat goden goden groeten konden over een lagen schemerigen horizon. Dan de 
Akkadiërs gebaard en somber, Babylon en zijn hangende tuinen en een stormwind van 
rassen en heerschers, Elamieten, Kassieten, Assyriërs, Chaldeeërs, Perzon, Khalifen —
Harun el Rashid. En dan heel snel een volkomen verval. 
Nog leven aan de rivieroevers de rijke eigenaars van luie slaperige palmentuinen, nog
leeft in een afgebrokkeld en vervuild Bagdad een samenraapsel van het ziekste, 
armste, goorste menschdom der wereld; maar het wijde land is dood, verstild; en 
zandstormen en regens vervagen de lijnen van oude kanalen en slijpen de scherpe 
kanten van tichel-ruïnes, tot het land is één golvende steriele zee van leem en zand:
waarover arm en zwijgzaam de Bedoeïenen trekken, perverse minnaren van stilte en 
dood. 
Er leeft ook nog, verspreid en in heel kleine groepjes, een vreemdsoortig 
menschenras, dat twintig jaar geleden nog lange baarden droeg wild romantisch was, 
maar nu clean-shaven  meer bedachtzaam en heel zakelijk, een ras dat toen als nu door
de zonderlinge passie beheerscht wordt: het onherroepelijk voorbije tot een 
schijnleven te wekken — de archaeologen. 
Het waren pioniers en helden, die aller-vroegsten van omstreeks 1850 en later. Ze 
reisden in ellendige booten ze deden wekenlange ritten te paard, trotseerden cholera 
en roovers en Turksche soldaten, ze groeven veel en observeerden weinig, ze leefden 
armzalig en brachten schatten naar huis. En nu —. O, er zijn er nog die, als held 
verkleed, alle comfort vermijden, er zijn er zelfs die hun paard laten staan; maar 
een model expeditie als de onze heeft — ik moet het bekennen — op 50 km afstand van 
het naastbijzijnde bewoonde dorpje, een heel groot comfortabel huis, heeft badkamers 
met stroomend water (al moet iedere droppel van 20 km ver worden aangevoerd) en 
electrisch licht en een model donkere kamer en een chemisch laboratorium en een 

#20191023  288 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

18460

18465

18470

18475

18480

18485

18490

18495

18500

18505

18510

18515

18520

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

kampbibliotheek en drie auto's... Och ja, het avontuur is weg in een land waar 
roovers zoo schaarsch zijn geworden als een oude Ford op hooge beenen, en de 
volbloedige romantiek van de graverij is wetenschappelijk vergeestelijkt en 
lichtelijk anaemisch geworden. Maar het idealisme, de vreemde passie voor een vreemd 
verleden is onverminderd en wie zich hier aan dat verleden wijdt, voelt zijn 
zonderling ontworteld bestaan wel wat onwennig temidden van alledaagsche Europeesche 
luxe -— wij konden in Egypte door het plambladen dak van ons leemen huis de sterren 
zien. Alleen als de hemel hier losbreekt en in een halven dag de woestijn verandert 
in een reeks van meren en een onafzienbare modderpoel, als we voor dagen, weken soms,
geïsoleerd zijn als een schip op zee, dan wordt het elaboraat en degelijk 
huishoudbedrijf van onzen "farm" met zijn paarden, schapen, koeien, ganzen, waar 
brood gebakken en gewasschen en gestreken en geslacht wordt, zoo nuchterweg 
noodzakelijk, dat voor kort de vreemde spanning niet gevoeld wordt tusschen het 
schijnbaar "normaal" bestaan van werken in comfort en rijden en jagen, en de 
dreigende stilte van een levenloos land rondom. 
Als na zoo'n wolkbreuk soms even een vleugje groen voorzichtig opkijkt in de dalen e 
weer verdwijnt, dan zegt de Bedoein; "de aarde lacht". Je moet een Bedoein zijn om 
zoon uitbundig woord te kunnen gebruiken voor het vermoeid geresigneerd gebaar van 
een aarde die in geen lente meer gelooft. 

Concessie voor drie groote "tells". 
Het werk — maar ik moet bij het begin beginnen en vertellen hoe toen het Oriental 
Institute van de Universiteit van Chicago besloten had hier op groote schaal 
excavaties te doen onder leiding van mijn man, hij verleden jaar rondreisde, talrijke
ruïneheuvels onderzocht en eindelijk besloot de concessie aan te vragen voor een 
gebied, dat ten minste drie groote "tells" bevatte en waar, naar hij vermoeden kon, 
Elamietische, Sumerische en Akkadische elementen zich vroeg hadden vermengd. 
Gedurende den zomer is toen ons huis gebouwd nabij de grootste van die heuvels, Tell 
Asmar genaamd, die door de geïnscribeerde tichelsteenen daar gevonden, kon worden 
geïdentificeerd met de bekende oude stad Ashnunak. Een onderafdeeling van onze 
expeditie stelde mijn man onder leiding van dr. Preusse die nu van hier uit Khafadji 
graaft, een "tell" 18 km meer zuidelijk gelegen, waar gedurende de laatste jaren de 
antiquiteitenhandelaren op hun stroooptochten zoo veel merkwaardige vroeg-Sumerische 
sculptuur en poterie vandaan hadden gehaald, dat het er werkelijk naar uit zag of de 
bedachtzame archaeologen hier achter het net zouden visschen, wat gelukkig allerminst
het geval bleek te zijn. 
Het werk, dan eindelijk, dat gedaan wordt door een staf van twee Hollanders — om met 
ons zelf te beginnen — twee Engelschen, twee Duitschers, twee Amerikanen, twee Denen 
en een Palestinenser (die zoo vreedzaam en pleizierig samenwerken dat Genève er veel 
van leeren kon) het werk is allermoeilijkst en voor ieder buitenstaander, die ons aan
den gang zou zien, allervervelendst. Want wat er te zien valt is een klein groepje 
Europeanen, die te midden van een bende hakkende en gravende Bedoeïnen neerhurken bij
moddermuren en die voorzichtig bekloppen met een klein houweeltje, doodernstig als 
een dokter die een patiënt ausculteert. En de paleizen, die de archaeoloog vol trots 
en enthousiasme aan den geïnteresseerden buitenstaander vertoonen zou, zijn trieste 
holen in den grond en desolate tichelwanden. De weinige bezoekers die hier komen, 
verbergen hun verbazing, zijn beleefd, vaak een tikje superieur, soms zelfs 
medelijdend. Ze hebben ongeluk, ze onderschatten de fascinatie van een werk, dat zoo 
veel scherpzinnig observeeren en combineeren eischt, ze onderschatten ook de 
paradoxale bevrediging die het geeft, het woord van den Prediker om te keeren en het 
stof van eeuwen om te scheppen tot een levend beeld.
Hoe men de excavatie van een "tell" eigenlijk begint? In Tell Asmar, dat bestaat uit 
een reeks heuvels van heel verschillenden datum, leek het aangewezen om te beginnen 
daar waar een massa verbrande tichelsteenen aan de oppervlakte, de resten van een 
belangrijk gebouw deden vermoeden en waar vlak bij een diepe put was (gedeeltelijk al
door roovers uitgegraven), gebouwd van baksteenen, die gestempeld waren met den 
barbaarschen naam Urnungishida, een Sumerisch vorst, contemporain met de derde 
dynastie van Ur (2200 v. Chr.). Hier hoopte men dus een gebouw te vinden, dat 
chronologisch zou zijn vast te leggen en van waaruit ander archaeologisch materiaal 
dateerbaar zou blijken. 
Daarin zijn we niet teleurgesteld. De put, die juist lag binnen een breede temenos 
muur, bleek te zijn de enorme vergaarbak, waarin een uitgebreid systeem van overdekte
met asphalt bestreken goten uitmondde; deze maakten weer deel uit van den 
zorgvuldigen aanleg van een groot paleis. Van één paleis — we mochten het willen. Van
ten minste acht paleizen, waaraan ten minste acht vorsten hebben gebouwd en verbouwd 
op gedeeltelijk opgehoogde fundamenten, of die door hen met den grond zijn gelijk 
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gemaakt en door nieuwe vervangen, kris kras over de vorige heen; paleizen van 
ongebrande tichelsteenen, die van gewonen leemgrond nauwelijks te onderscheiden zijn 
en door de regens van duizenden jaren tot één harde massa zijn saamgekoekt. 
En dat architecturaal palimpsest moet nu de archaeoloog ontwarren; hij moet met meer 
dan eindeloos geduld de tichelwanden voorzichtig laten uitbikken, fundatiemuren 
onderscheiden van bovenmuren, secundair opgevulde kamers van fundatiemuren en 
gestampte leemen vloeren van zoo maar door den regen aangeslibde modderlagen. Maar 
het is gelukt, en de acht paleizen die in elkaar geschoven lagen als de ringen van 
een telescoop (maar minder regelmatig) zijn volkomen duidelijk te onderscheiden. Het 
groote belang hiervan zou al dadelijk zijn dat direct in onze eerste campagne een 
schema van relatieve chronologie gewonnen is; maar bovendien zijn onze paleizen niet 
anoniem; we kunnen ze met zekerheid toeschrijven aan een reeks van tot nu toe meest 
volkomen onbekende koningen. Dat hebben we te danken aan de beminnelijkheid van de 
heeren Urningishida, Bilalama, Ibiqadad en hoe ze verder mogen heeten, die voor het 
gemak van latere uitgaven keurig hun naam stempelden in de baksteenen die ze 
gebruikten voor goten en vloeren. Alleen enkele latere heerschers waren zoo tactloos 
om uit luiheid allerlei oude steenen van hun voorgangers door elkaar te gebruiken, 
onverschillig voor de chronologische verwarring die ze zouden stichten. 
We hebben zelfs meer dan koningsnamen en paleisgeraamten, meer dan de "dry bones" van
een geschiedenis, die zich uitstrekt van 1900 v. C. (dat zijn de ruïnes onmiddellijk 
onder de oppervlakte van de heuvel gelegen) tot 2300 v. C, de diepste laag, die we 
tot nu toe bereikt hebben. We hebben over de 600 geïnscribeerde kleitabletten, 
brieven, contracten, rekeningen, een heel paleis-archief, in een reusachtige oude 
waterkruik gevonden; we hooren van andere koningen, namen die ons bekend zijn uit Ur 
en Elam, we lezen van oorlogen, van verwoesting en opbouw. De geïsoleerde feiten 
worden in verband gebracht, het gebeurde scherper omlijnd, en een massa toevallig 
detail maakt het eerst zoo tries en poover beeld opeens kleurig en levend. 
En de schatten en het goud en de beelden? Niets van dat alles. Paleizen zijn meestal 
uitgeroofd, daar worden geen beelden en tempelschatten in tijden v&n gevaar verborgen
door devote priesters. En het tempelcomplex, de stad zelf, de heuvels waar de vreemde
halfronde tichelsteenen van heel vroeg Sumerische perioden zoo uit den grond steken 
en waar we de fragmenten van zonderlinge steenen vazen hebben opgeraapt, dat alles 
komt later aan de beurt. De archaeoloog-historicus kan tevreden zijn over de 
resultaten van dit begin, en nog steeds dalen we dieper af en vinden steeds oudere 
cultuurlagen. 
Het is merkwaardig dat we juist datgene, wat hier ontbreekt, vinden in de excavatie 
van Khafadji. Daar wordt een Sumerische stad blootgelegd van vlak na 3000 v. C, 
heelemaal gebouwd van planoconvexe tichels, met een ovalen stadsmuur, misschien wel 
een vesting en daar is gevonden, vlak bij een met asphalt bestreken ronde libatie-
plaats* ) allermerkwaardigste sculptuur: albasten beeldjes van Sumeriers met gladde 
koppen of vreemde coiffures, met een zelfvoldanen glimlach en dunne armpjes, gevouwen
over een dik buikje (ze zouden intens belachelijk zijn als ze niet zoo interessant 
waren) ook een werkelijk mooi relief met huiselijke scènes en, last not least, drie 
bronzen beelden, waarschijnlijk de oudste "a cire perdue" gegoten beelden die ooit 
gevonden zijn. Zoo brengt het werk zijn vreugde en zijn verrassingen, zijn opwinding 
zelfs — en daarmee trotseeren we uitdagend de cynische stilte.
H. A. FRANKFORT-GROENEWEGEN.

*) Libatie=plengoffer. Red. H.
Voor een uitgebreide - Engelstalige- bibliografie van Henriette Antonia Groenewegen zie o.a. 
www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/bios/Groenewegen-Frankfort_Henriette%20Antonia.pdf 

6 maart 1931  Het Oostersch Genootschap in Nederland gaf einde 1929 
den stoot tot de voorbereiding van het in September 1931 te Leiden te houden 18de 
internationaal Oriëntalisten-congres.
De Koningin aanvaarde het beschermvrouwschap van het Instituut Kern.
De twee belangrijkste aanwinsten voor de bibliotheek der Assyriologische Werkkamer 
zijn de volledige reeksen der publicaties van spijkerschrifttabletten uit de musea te
Parijs en te Berlijn: nl. van de vijftien deelen der Textes Cunéiformes, Musée du 
Louvre en van de eveneens vijftien deelen der Voredrasiatische Schriftdenkmäler. De 
verzameling werd o.a. verrijkt door meer dan honderd fragmenten van kleitabletten 
(brieven en contracten) van den heuvel Kültepe (Kanis), in Kappadocië (21ste eeuw 
vóór Chr.) en. door een groot albasten brokstuk van een inscriptie van den 
Assyrischen koning Sargon II (721— 705 vóór Chr.) afkomstig uit de zöogenaamden XlVe 
zaal van diens paleis te Chorsabad.
In de vergadering der Kon. Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde van 10 
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November 1.1. bracht de heer Böhl verslag uit over den inhoud van enkele belangrijke 
teksten en groepen van teksten uit deze verzameling ("Nieuwe gegevens uit de Leidsche
verzameling van spijkerschrift-tabletten".
Het gebruik, dat van deze Werkkamer door de studenten gemaakt wordt, mag gedurende 
het afgeloopen jaar alleszins bevredigend worden genoemd.

8 mei 1931  OPGRAVINGEN TE TELL EL AJJUL
Dezer dagen gaf Olga Tufuell, die deel uitmaakte van de expeditie van sir Flinders 
Petrie naar Tell el Ajjul in Zuid-Palestina, in een Engelsch blad een overzicht van 
de opgravingen in het afgeloopen seizoen. 
Tell el Ajjul, aldus miss Tufuell, is ten noorden van de Wady Ghuzzeh gelegen. De 
grenzen der stad worden aangegeven door een aarden wal en een diepe gracht. Gezien 
van het standpunt van den "opgraver" is de stad een unicum. Zoo ontbreekt er b.v. elk
spoor van bouwwerken uit den Grieksch-Romeinschen tijd. Dit is in zeker opzicht een 
voordeel, want het vergemakkelijkt het verzamelen ter bestudeering van het 
Middelbronzen tijdperk. 
Slechts weinige decimeters onder de oppervlakte der aarde bevinden zich de 
overblijfselen van gebouwen uit den tijd van Abraham, welke thans reeds voor het 
grootste deel zijn blootgelegd. Na vierduizend jaar kan men wandelen door straten, 
die ook aan Abraham welbekend moeten zijn geweest... Behalve de uitgestrekte 
kerkhoven buiten de muren der stad, vindt men ook in de onmiddellijke nabijheid der 
huizen verscheidene graven. In één dezer graven ontdekte men het lichaam van een 
danseres, gehuld in een met paarlen bestikt kleed en versierd met armbanden en 
enkelringen van cornalijn en koper. Voorts vond men nog een aantal albasten vazen en 
verschillende metalen voorwerpen, welke in goeden staat verkeerden. Ook ontdekte men 
een met inscripties bedekten grafsteen. 
De te Tell el Ajjul verrichte opgravingen geven tevens een vrij goeden indruk van het
verdedigingssysteem, dat in de dagen van Hyksos toegepast werd. Al spoedig na den 
aanvang der opgravingswerkzaamheden legde men voorts nog een ondergrondschen tunnel 
bloot, welke ongeveer anderhalven meter hoog en een meter breed was. Deze tunnel, die
van het noorden naar het zuiden liep, scheen de geheime verbinding te vormen tusschen
de stad en een punt ergens buiten de muren. Het onderzoek van dezen tunnel ging 
uiterst langzaam in zijn werk, daar hij geheel verstopt was met harde gesteenten, 
welke slechts — en verbant met de beperkte ruimte — door één man tegelijk konden 
worden weggeruimd. Men vorderde gemiddeld niet meer dan twee meter per dag. Ten 
slotte bleek het resultaat van dezen arbeid nog maar matig interessant. In het zuiden
eindigde de tunnel n.l. in het binnenste van een verdedigingsgracht, terwijl hij in 
het noorden uitkwam in een open groeve op ongeveer 200 M. afstand van de stad. 
Ongetwijfeld moeten de verdedigingswerken van Tell el Ajjul veel uitgestrekter zijn 
geweest en vormde de geheime tunnel slechts een klein onderdeel hiervan. 
Ook de kerkhoven zijn aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Men vond er 
verschillende graven uit het begin van het Bronzen tijdperk. Deze graven bestaan uit 
ronde vertrekken, welke te bereiken zijn via vierkante schachten. De ingangen zijn 
vaak afgesloten door zware steenen platen. Verschillende bronzen wapenen, zooals 
dolken, speerpunten en rapieren, welke in de grafkelders gevonden werden, zijn op 
schitterende wijze bewerkt en verkeeren, dank zij het droge zand, waarin zij gevonden
werden, nog in vrij goede conditie. 
De graven uit het midden van het Bronzen tijdperk zijn grooter en de lichamen zijn 
hier geplaatst in nissen langs den wand. Elk graf kan op deze wijze drie tot twaalf 
dooden bevatten. 
Ook het begraven van dieren, tegelijk met hun meester — om dezen in het hiernamaals 
van dienst te kunnen zijn — was onder de bewoners van het oude Tell el Ajjul in 
zwang. Zoo vond men b.v. in een der graven het cadaver van een paard. Deze ontdekking
heeft nog een eigenaardig staartje gehad, want dit paard is nl. het oudste exemplaar 
van het rijpaard in het nabije Oosten. Tot dusverre meende men, dat het paard eerst 
na de achttiende dynastie zijn tegenwoordige grootte kreeg, en derhalve voor dien 
tijd, wegens zijn geringen omvang, voor het gebruik als rijdier ongeschikt was. Door 
de vondst in den grafkelder van Tell el Ajjul, welke dateert uit een periode 
vijfhonderd jaar voor de achttiende dynastie, is deze theorie echter volkomen onjuist
gebleken. (Tel.).

20 mei 1931  SALOMO's CAVALERIE.
E. von Appeln-Bronikowski heeft de opgravingen van het Orient Instituut der 
universiteit, te Chicago, die in Megiddo in Palestina worden uitgevoerd, beschreven. 
Niet ver van den stadsmuur bevindt zich een groot gebouw, 55X25.9 M. groot, van een 
eigenaardigen stijl. Het bestond uit vier afdeelingen, elk door twee rijen 
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steunpilaren met een middenpad van tegels verdeeld, tusschen deze pilaren stond nog 
een steenen trog, blijkbaar voor voer bestemd. Het gebouw was ongetwijfeld een stal 
voor een escadron van honderdtwintig paarden. Het dateert, evenals de geheele aanleg 
dezer stad, uit ongeveer duizend jaar vóór de gewone jaartelling, dus uit den tijd 
van Salomo  Men weet uit Koningen I, 9 15—19 en 10:2—29, dat Salomo behalve zijn 
paleis en den tempel nog de muren van Jeruzalem en een stad voor de ruiters en de 
wagens met graanpakhuizen heeft gebouwd, o.a. de verwoeste stad Gesar en Megiddo en 
dat hij een corps cavalerie van twaalfduizend man en 1400 strijdwagens bijeen had 
gebracht, die hij onder joodsche bevelhebbers heeft geplaatst. Een gedeelte daarvan 
zond hij naar Jeruzalem, een ander deel naar de door hem gebouwde vestingen. Verder 
staat er geschreven: "En men bracht Salomo paarden uit Egypte en allerlei wagens, 
elke wagen van zeshonderd Sekel en een paard van honderdvijftig. Zoo bracht men die 
ook aan alle koningen der Hethieten en in Syrië door zijn hand". Met andere woorden: 
Salomo betrok deze troepenformaties geheel gereed uit Egypte, waar zijn schoonvader  
als pharao regeerde en wat hij zelf niet wilde behouden, verkocht hij verder aan zijn
noordelijke buren  De opgravingen in Megiddo bevestigen overtuigend deze 
mededeelingen uit den bijbel. De gevonden militaire stal heeft klaarblijkelijk voor 
de cavalerie van Salomo of als depot voor zijn soldatenhandel gediend.

5 juni en 29 oktober 1931  DE ZEVEN WERELDWONDEREN
DE HANGENDE TUINEN VAN BABYLON. 
UIT HET LEVEN VAN KONING NEBUKADNEZAR.
De wonderwerken der oudheid vervullen ons met eerbied voor de menschen die ze 
wrochten, begaafde bouwkundigen en stoere werklieden. Wij zijn overtuigd, dat het 
tegenwoordige geslacht zónder veel bezwaren die kunstgewrochten zou kunnen namaken, 
maar men moet ze beoordeelen naar de omstandigheden. Nu beschikken de ontwerpers en 
bouwlieden over vele hulpmiddelen die voor het begin onzer jaartelling niet bekend 
waren. Er was geen springmiddel om de graniet- of marmerblokken te kloven, alles 
moest met handkraoht bewerkt worden. Ook bij 't transport van die zware bouwstoffen 
waren de moeilijkheden die overwonnen moesten worden enorm. In de Egyptische 
pyramiden werden bijvoorbeeld blokken verwerkt, die bijna 50.000 K.G. wogen. Alleen 
voor het vervoeren van zoon gevaarte hadden tientallen van slaven dagen werk. Het 
eenige hulpmiddel bestond uit houten rollen of kleine wagentjes. De takel was ook nog
niet uitgevonden, zoodat er geen denken aan was om zulke steenen op te hijschen. 
Daarom moesten rond de bouwwerken langzaam-oploopende wegen in spiraalvorm aangelegd 
worden voor het transport. Wie heeft den moed om te berekenen hoeveel zand verplaatst
is moeten worden om zoon transportbaan aan te leggen voor den bouw van den grooten 
pyramide?
In oude historische verhalen wordt er gewag van gemaakt, dat bij zulke groote 
bouwwerken honderd duizenden arbeiders (voor een groot deel slaven) aan het werk 
waren. Misschien zou men nu door partij te trekken van de mechanische hulpmiddelen, 
met 1/10 van dit aantal sneller werken! Op een oude schilderij in een der Londensche 
musea is het transporteeren van een grooten uit steen gehouwen leeuw in Egypte 
afgebeeld. Voor een lagen wagen zijn eenige honderden slaven gespannen, die met de 
zweep tot uiterste krachtsinspanning worden aangedreven, zooals bij ons een 
hardvochtige voerman zijn paard een steile brughelling opdrijft. "Israël in Egypt" 
heeft de schilder (Sir Edward Prynter) zijn werk genoemd, waaruit blijkt, dat hij 
veronderstelde, dat de Israëlieten in Egypte tot dezen zwaren slavenarbeid gedoemd 
waren. De bijbel gewaagt daarvan evenwel niet, wel van het bakken van tichelsteenen.

Het gebied van de twee voor-Aziatische rivieren de Nijl en de Euphraat heeft twee 
groote beschavingsperioden gekend: de Egyptische en de Babylonische. Voor Europa is 
de laatste het allermeest van beteekenis geweest, omdat zij zich aansloot bij de 
Grieksche cultuur. Hoe meer de oudheidvorschers opdiepen over de oude Babyloniërs, 
hoe duidelijker hun invloed op de Europeanen blijkt. De in 12 uren verdeelde 
wijzerplaat van onze uurwerken is bijvoorbeeld ontleend aan de oud-Babylonische 
indeeling van een etmaal in 12 dubbele uren. De mythologie der Germanen heeft ook een
meer dan toevallige overeenkomst met de godenleer der bewoners van het land aan de 
Euphraat.
Het spijkerschrift der Babyloniërs dateert van ongeveer 30 eeuwen voor onze 
jaartelling. Opvolgende geslachten hebben, enkele inzinkingen uitgezonderd, de 
beschaving gehandhaafd, zelfs 25 eeuwen lang.
600 jaar voor onze jaartelling zat Nebukadnezar op den troon van 't nieuwe 
Babylonische en Chaldeesche rijk. Hij begon met succesvolle oorlogen, versloeg de 
legers van Nectro II, zoodat deze Egyptische keizer moest afzien van zijn 
veroveringen van Syrië en Palestina en zich geheel in Egypte terug moest trekken. Het
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Westen van Voor-Azië stond toen weer — gelijk in den vroegeren bloeitijd — onder de 
heerschappij van Babylonië. 
De Babyloniërs hebben als overheerschers ook veel invloed uitgeoefend op de cultuur 
der Israëlieten. Nebukadnezar voerde na zijn overwinning in Palestina (597 jaar voor 
Christus) de machtigsten des lands als ballingen naar Babylonië, waaronder ook den 
profeet Ezecheël. 
In 586 voor Chr. nam hij, na nieuwe krijgsverwikkelingen, Jeruzalem in en verwoestte 
deze koningsstad van David. 
De Israëlieten sidderden voor Nebukadnezar. // Nebukadnezar, waarvoor de Israëlieten 
sidderten, was een Chaldeeër. Vandaar dat de Babyloniërs uit dien tijd in den Bijbel 
Chaldeeën worden genoemd. 
Nebukadnezar regeerde in Babylonië van 604 tot 562 v. Christus, het laatste tijdperk 
van bloei en macht. 
In dien tijd zijn zeer vele groote bouwwerken in Babylonië verrezen. Uit de gevonden 
inscripties valt af te leiden, dat Babylonië voor een belangrijk gedeelte opnieuw 
gebouwd is. Er verrezen o.a. groote vestingwerken die, blijkens oude beschrijvingen, 
de verbazing van tijdgenooten wekten. Toen is ook de Medische muur gebouwd, een 
vestingmuur die van den Euphraat bij Sippar tot aan de Tigris bij Opis liep en tevens
ten doel had om te dienen als stuwdam, omdat het noodig was het geheele land in een 
moeras te veranderen en zoo het optrekken van een leger in het gebied tusschen de 
beide rivieren onmogelijk te maken. 
// Beneden de stad Babylon werd een soortgelijk werk gemaakt, zoodat ook van dien 
kant de stad beschermd was.
Verder heeft Nebukadnezar vele tempels laten bouwen.
Een der grootste bouwwerken was de tempel van den god Bel of Baal Marduk, den 
beschermgod van Babylon. Dit was een gebouw van 8 verdiepingen, bekroond door twee 
met goud beladen "heiligdommen", verhevenheden, die eenigszins deden denken aan 
torens. 
De hangende tuinen waren een reeks terrassen die een paleis omgaven. Zij werden 
aangelegd op last van Nebukadnezar, voor zijn vrouw, Cyaxeres, een dochter van een 
Medisch vorst, die aan zijn zijde gestreden had. Volgens een overlevering kwam 
Cyaxeres uit een planten- en boschrijke omgeving, zoodat zij in het vlakke Babylon 
niet kon aarden. De hangende tuinen moesten haar nu het gemis van de bosschen en 
bloemenweelde van haar vaderland vergoeden!
Volgens een Grieksch verhaal zijn de hangende tuinen evenwel nog van ouder datum en 
gebouwd door Semiramis, een Assyrische koningin, die volgens de Grieken niet alleen 
de stichtster van Ninive, maar ook van Babylonië zou zijn geweest. Maar in elk geval 
heeft Nebukadnezar de hangende tuinen voor zijn gemalin verfraaid. 
Ninive was in dien tijd de grootste en mooiste stad van het Oosten. Het was de wensch
van Nebukadnezar om een Babylon te bouwen dat nóg indrukwekkender was dan Ninive! 
Een der oudste schrijvers, Herodotus, die 450 jaar voor het begin onzer jaartelling 
leefde, vertelt iets over de muren van Babylon. Hij stond er meer dan 2000 jaren 
dichter bij dan het tegenwoordige geslacht, zoodat er wel verondersteld mag worden, 
dat hij over betere inlichtingsbronnen beschikte. Hij vertelt, dat de muren van deze 
vestingstad 30 M. breed waren, zoodat een met vier paarden bespannen strijdwagen er 
kon keeren. En nu zijn we al verbaasd als wij aan de ruïne van Brederode muren zien 
van nog geen meter breed De muren van Babylon waren door niet minder dan 250 torens 
"versterkt". Ook moeten er meer dan 100 bronzen deuren in de muren geweest zijn. 
De Euphraat stroomde door en langs de stad. Een groote ophaalbrug moet de oevers 
dezer rivier met elkaar verbonden hebben. 
De prachtige tempels en paleizen stonden in groote parken. Maar al die pracht werd 
overschaduwd door de overdadige schoonheid van de hangende tuinen. Het paleis en de 
terrassen waren uit steen gebouwen en versierd door het mooiste beeldhouwwerk uit 
dien tijd. De tuinen hadden aan elken kant ongeveer een lengte van 400 Meter. De 
hoogte van de terrassen was tezamen ongeveer 120 M. Op de breede terrassen was 
teelaarde aangebracht om een weelderigen groei van boomen, heesters en bloemen te 
waarborgen. 
De tuinen werden besproeid door water uit de Euphraat, dat met hydraulische pompen 
maar een reservoir werd gebracht, dat op 't bovenste terras was aangelegd. Daarvoor 
kon voor een ongestoorde besproeiing worden zorg gedragen, wat wel noodig was, omdat 
de grond op die hoogte snel opdroogde, waardoor de planten en bloemen gevaar liepen 
te verdrogen. Er zijn bij de opgravingen die in 1908 hebben plaats gehad, niet alleen
de gewelven van de hangende tuinen gevonden, maar ook een overblijfsel van een pomp. 
De oudheidkenner Robert Koldewey meent zelfs reden te hebben om te dat deze pomp 
mechanisch werd gedreven. Anderen betwijfelen dit; waarschijnlijk is evenwel, dat een
dier hier voor de "eeuwigdurende beweging" zorgde zooals 'n paard in den bekenden 
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tredmolen. 
De aanblik der hangende tuinen moet wel iets heel bijzonders zijn geweest. De mooie 
lichtgele steenkleur van de terrassen en het paleis werd omgeven door het harde-groen
der palmen, terwijl het teere groen der klimplanten de terrasmuren gedeeltelijk 
bedekte. Dit spel van geel en groen werd afgewisseld door de schitterende kleuren van
de Oostersche bloemenweelde.  
Boven dit tooverpaleis welfde zich de altijd blauwe hemel, trillende van het helle 
zonlicht. 
En al die pracht werd nog verdubbeld door de weerkaatsing in de Euphraat ...

Wij geven hier een reconstructie van de oude Assyrische hoofdstad Ninive. 
Verscheidene eeuwen was Assyrië, het land van Assur, een wingewest of een kolonie van
Babylonië. In de 9e eeuw voor onze jaartelling wisten de Assyriërs het Babylonische 
juk af te werpen en hun zelfstandigheid te veroveren.
Meer dan een eeuw bewaarden de Assyriërs die onafhankelijkheid. Toen sloten de 
Babyloniërs evenwel een verbond niet de steden en in het jaar 606 voor onze 
jaartelling werd Ninive door de vereenigde legers verwoest. Zoo volledig, dat 
archeologen er lang naar hebben moeten zoeken om de ligging der stad vast te stellen.
Met den val van Ninive werd het nieuwe bloeitijdperk van het Babylonische rijk onder 
Nebukadnezar ingeluid. 
De teekening van Ninive toont ons de verbazende pracht en de Oostersche weelde van de
bouwwerken uit die eeuwen. Het is een reconstructie, maar Sir Austen Layard, een goed
kenner van de oude kunsthistorie, heeft haar samengesteld naar oude beschrijvingen. 
De toren links was de graftombe van Asurbanipal (668—626 voor Christus), in het 
Griesch Sardanapalus. Het kleine gebouw onder den toren is een tempel. Daaraan grenst
het door Asurbanipal gebouwde paleis. Het paleis dat daarnaast geteekend is, was een 
gebouw van lateren datum. Rechts ziet men het paleis van Asarharddon (621—669 voor 
Christus). Bij de in den laatsten tijd gehouden opgravingen zijn vele beelden 
gevonden die naar de Londensche musea zijn overgebracht. Deze vondsten 
vergemakkelijkten de reconstructie. Er zijn 120.000 stukken spijkerschrift gevonden, 
die belangwekkende bijzonderheden mededeel en over de geschiedenis van Assyrië en 
Babylon. 
De rivier die langs deze paleizen stroomt is de Tigris.

In den Bijbel wordt, vooral in 't boek van Daniël, veel over Babel en Nebukadnezar 
gesproken. 
Daniël en drie vrienden, Israelietische jongelingen van groote bekwaamheid, werden 
aan het hof van den koning geplaatst en onderwezen in de Chaldeeuwsche taal. 
Daniël had de gave der droomuitleggingen. 
Koning Nebukadnezar zag in zijn droom een groot metalen beeld op leemen voeten, dat 
topzwaar werd en tot gruis viel. Daniël vertelde den koning, dat dit het zinnebeeld 
van het Babylonische rijk was, dat in elkaar zou storten. 
Nebukadnezar richtte 'n gouden beeld van 60 ellen hoog op in het dal van Dura en het 
een bevel uitvaardigen, dat ieder voor dit beeld moest knielen. Overtreders van dit 
gebod zouden in den gloeienden oven geworpen worden. Toen de drie vrienden van Daniël
(Sadrach, Mesach en Abed-Negro) betrapt werden op minachting van dit beeld en 
weigerden aan de afgoderij mee te doen, werden ze in den gloeienden pan. De koning 
zag na dit strafgericht — zoo verhaalt het gewijde boek — de jongelieden ongedeerd in
den oven wandelen in gezelschap van een engel die hen beschermde. 
Later had de koning een anderen droom, dien Daniël ook uitlegde. Hij voorspelde den 
koning, dat 't koninkrijk van hem weggenomen zou worden, dat de menschen hem 
verstooten zouden, zoodat hij gras zou eten als de ossen, totdat hij Jahwe als God 
erkennen zou. 
Toen de koning op zijn paleis wandelde — zoo vervolgt het boek Daniël — riep hij uit:
"Is dat niet het groote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door 
de sterkte mijner macht en ter eere mijner heerlijkheid?" 
Ter zelfder tijd werd hij door de menschen verstooten. Blijkbaar was hij krankzinnig 
geworden. "Hij at gras als de ossen en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat 
gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen en zijn nagels der vogelen". 
Toen Nebukadnezar later Jahwe aanriep, kreeg hij zijn verstand terug. 
Toen koning Belsazar, een zoon van Nebukadnezar, bij een feestmaal uit de heilige 
vaten van den tempel te Jerusalem dronk en Jahwe bespotte, schreef een onzichtbare 
hand op den muur van de feestzaal "mene mene tekel uparsin", welke geheimzinnige 
woorden Daniel op verzoek van den koning verklaarde. Hij zei: "Jahwe heeft de dagen 
van uw koningschap geteld, gij zijt gewogen en te licht bevonden, uw rijk wordt aan 
uw vijanden gegeven". 
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Nog dienzelfden nacht stierf koning Belsazar. 
Darius, de Medier, volgde hem op. Hij liet een bevel uitvaardigen, dat niemand iemand
anders mocht aanbidden dan zijn persoon. Daniël werd betrapt toen hij tot Jahwe bad 
en op bevel van den koning in den leeuwenkuil geworpen. Maar Jahwe sloot den muil der
leeuwen toe, zoodat Daniel ongedeerd bleef.

26 juni 1931  DEENSCHE OPGRAVINGEN IN SYRIË. 
Groote hoeveelheden Arabische keramiek en glas gevonden.
Bij Hama in Syrië worden door een Deensche expeditie, met steun van het 
Carlsbergfonds, opgravingen gedaan naar het oude Hamath. Blijkens het verslag van den
leider der expeditie, dr. Harald Ingholt, waaromtrent "Politiken" een en ander 
meedeelt, werd er in Maart, April en Mei op een diepte van 3 à 4 m gegraven. De 
onderzochte laag was afkomstig uit den Arabischen tijd. Slechts op enkele plaatsen 
raakte men het Byzantijnsche niveau, maar toch werden in de uitgegraven laag stukken 
aangetroffen van veel oudere cultuurperioden. 
Het oudste pre-Arabische voorwerp dat men vond was een Akkadisch-Sumerische 
zegelcylinder van omstreeks 3000 jaar v. C., die òf door een aardbeving òf door 
bouwwerkzaamheden door de eeuwen heen naar de bovenste aardlaag is gekomen. Uit de 9e
tot de 8ste eeuw vóór Christus werden twee Hittietische bronzen gevonden, benevens 
drie torsen van de bekende kleine terracottafiguren, die de godin Astarte 
voorstellen. Uit den Perzischen tijd vond de expeditie eenige kleine dierenfiguren, 
eveneens in terracotta, en uit den Grieksch-Romeinschen tijd naast verschillende 
architectonische fragmenten een reeks zeer belangwekkende sculpturen: een 
relieffragment in marmer, voorstellende een zeboe met de achterpooten in de hoogte, 
een vrouwenfiguur zonder hoofd met halssnoer en armband versierd en in kalksteen 
uitgevoerd en voorts drie marmeren beeldhouwwerken, twee bustes van den Grieksch-
Egyptischen god Serapis en een vrouwenbeeld naar een origineel uit de 5e eeuw voor 
Christus.
Uit den Byzantijnschen tijd vond de expeditie een aantal lampen, eenige 
beeldhouwwerken en een opmerkelijk versierd bronzen kistje. Het uitgegraven gebied 
bleek voorts een overweldigende hoeveelheid Arabische karamiek en glas te bevatten, 
veel meer dan men ergens elders in Syrië, Palestina of Mesopotamië gevonden heeft. 
Men vond hoeveelheden Arabisch-geometrische keramiek, Arabische pelgrimsflesschen, 
Mamelukken-keramiek en Arabische faience. Enkele groote faience-borden droegen nog de
signatuur van den kunstenaar, die aldus na eeuwen aan de vergetelheid werd ontrukt. 
Er werden ten slotte niet minder dan 927 munten gevonden.

8 oktober 1931  DE BABYLONISCH-ASSYRISCHE BESCHAVING. 
Rede van prof. Böhl.
Prof. dr. F. M. Th. Böhl heeft voor het Kon. Oudheidk. Genootschap in de vergaderzaal
in het Rijksmuseum te Amsterdam een rede gehouden over de Babylonisch-Assyrische 
beschaving, als een toelichting tot de tentoonstelling van Egyptische en Voor-
Aziatische kunst. 
Prof. Böhl verklaarde te zullen spreken in de eerste plaats over het schrift der 
Babyloniërs en dan over de geschiedenis en het ras der oudste bewoners van 
Mesopotanië.
Het spijkerschrift van Assyrië en Babylonië is wel in kunstwaarde geringer dan de 
hiëroglyphen van Aegypte, maar het komt hier vooral op den inhoud aan. De oudste 
kleitafeltjes, waarop het spijkerschrift werd gegrift, dateeren van 3200 voor 
Christus. Klei was het bouw- en het schrijfmateriaal voor de Babyloniërs. Bij 
honderden zijn de kleitafeltjes hard geworden als steen door de Babylonische zon, 
teruggevonden in de ruineheuvels. Het is heel moeilijk in de zachte klei ronde of 
gebogen lijnen te teekenen. Eigenlijk kunnen alleen rechte lijnen worden ingegrift en
waar de schrijfgriffel wordt ingezet, wordt de lijn dieper. Oorspronkelijk had deze 
griffel drie hoeken en een ronde achterzijde, waarmee men cijfers teekende. Maar dit 
geschiedde in den oudsten tijd. 
Oorspronkelijk was dit schrift een beeldschrift. Men teekende de voorbeelden zelf, 
een ster, een berg, enz. In de meeste gevallen is moeilijk na te gaan, welke beelden 
oorspronkelijk bedoeld werden, daar de ronde lijn vervangen was door de rechte lijn. 
Met zuiver beeldschrift kan men echter alleen concrete dingen aangeven. Maar met 
dezelfde teekens werden later abstracte woorden of werkwoorden geschreven: ster 
beteekende god, voet beteekende staan of stevig zijn, vogel beteekende vliegen. 
Dan werden deze beelden gebruikt ook voor gelijksoortige begrippen. Het woord kussen 
werd, als het een zoen geven beteekende, met hetzelfde letterteeken voorgesteld als 
wanneer het peluw beteekende. En ten slotte ging men de verschillende bestanddeelen 
van een woord uit elkaar halen, bv. handdoek. Zoo ontstond dus het syllabisch schrift
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uit het beeldschrift. 
Omstreeks 3000 voor Christus namen de binnengedrongen Semieten de teekens van de 
Sumeriërs over voor hun eigen laai. Dientengevolge is het spijkerschrift veel 
ingewikkelder geworden dan dit bij gewone ontwikkeling zou zijn geweest. Het omvat 
niet minder dan 627 teekens. Maar gelukkig werd slechts een betrekkelijk klein getal 
in de dagelijksche schrijftaal gebruikt.
Naast de Egyptische hiëroglyphen zijn deze spijkertabletten de oudste oorkonden van 
het menschelijke geslacht. Belangrijk is, dat de Babylonisch-Assyrische taal de 
eenige Oostersche taal is, die ook klinkers in schrift heeft overgeleverd. Een der 
gewichtigste resultaten van de onderzoekingen van den laatsten tijd is deze, waaruit 
gebleken is, dat de Sumeriërs niet de oudste bevolking zijn geweest, maar dal ze 
voorloopers hebben gehad. Dit is te voorschijn gekomen door de opgravingen van den 
laatsten tijd, o.a. in Ur en Kisch. Die voorloopers bewijzen tevens, dat er 
connecties geweest zijn tusschen Elam en Indië.
Omstreeks 3600 voor Christus hebben er in Ur en Kisch overstroomingen plaats 
gevonden, welke niet met den zondvloed vereenzelvigd mogen worden. Ze bleven beperkt 
tot de Mesopotamische kuststreek en baanden den weg voor de Sumeriërs, de 
veroveraars, die uit het Noorden kwamen. Deze bouwden dientengevolge terpen en 
trapvormige torens voor den eeredienst. Na de verovering werd het land eigendom der 
goden verklaard: het landbezit werd dus niet onder de hoofden en stammen en 
geslachten verdeeld, maar beheerd door de priesterschap met den koning als 
"Priestervorst" (isag of Patesi) aan het hoofd, de opperkoning raakt echter spoedig 
op den achtergrond; er komt een staatssocialisme op sacralen grondslag; langzamerhand
dringen kapitalisme en particulier bezit binnen. De laatste koningen van de groote 
dynastie van Lagash hebben getracht het staatssocialisme te handhaven. Dan gaat het 
rijk ten onder; het land is het eigendom van den goddelijken koning. Met vele 
lichtbeelden, waarvan een groot aantal origineelen zich op de tentoonstelling 
bevinden, illustreerde prof. dr. Böhl zijn rede, die het zeer talrijke publiek 
voortdurend boeide.

10 oktober 1931  Uit oude tijden.
De ruïnes van Jericho en Ri. -- Het werk van prof. Garstang. -- De Bijbel als 
historisch document. -— Bevestigde feiten.

Prof. John Garstang heeft kort geleden belangrijke opgravingen ondernomen in 
Palestina. Zijn vriend, de bekende Engelsche geleerde Sir Arthur Keith, heeft 
hierover verschillende belangrijke mededeelingen gedaan, die wij in het volgende 
artikel weergeven.
Zestig jaar geleden waren de geleerden het er niet over eens of Homerus zijn epos 
naar feiten of naar legenden had geschreven. Thans weten wij, dat hij feiten 
beschreef. Schliemann heeft tusschen 1871 en 1873, slechts geleid door Homerus' eigen
woorden, Troje opgegraven en Sir Arthur Evans heeft de waarheid van Homerus' verhaal 
nogmaals bewezen, toen hij op Creta te Cnossus de paleizen opgroef van de koningen, 
die daarin worden beschreven. Nog voordat deze opgravingen de juistheid van Homerus' 
mededeelingen hadden bevestigd, konden de geleerden reeds vaststellen, dat de 
belegering van Troje geduurd moet hebben van 1194 tot 1191 voor Christus, dit naar 
aanleiding van gelijktijdige gebeurtenissen in Egypte en Phoenicië, welke door den 
dichter werden vermeld.
Ook aan de juistheid der mededeelingen in den Bijbel is dikwijls getwijfeld. Ook hier
hebben opgravingen reeds menigmaal de historische feiten bevestigd. Een van de 
archeologen, die zich hiermee het ijverigst heeft beziggehouden, is prof. John 
Garstang, die dadelijk na den oorlog, toen Palestina onder Engelsch mandaat kwam, 
zijn werk begon. Hij interesseert zich het meest voor Jozua's tochten: het oversteken
van den Jordaan, het beleg van Jericho, de verovering van Ri, de steden der 
Gibeonieten en de veldslagen, die de Israëlieten in het bezit stelden van het Heilige
Land. Hij heeft het resultaat van zijn werk neergelegd in een boek, dat binnenkort 
zal verschijnen en waarvan hij mij het manuscript heeft laten lezen. Het is een 
boeiend verhaal.

Professor Garstang heeft door zijn opgravingen volledig bewijs-materiaal verzameld 
voor de feiten, zooals ze in Jozua en Richteren worden vermeld. Voor het eerst kunnen
wij ons de gebeurtenissen uit dien tijd in bijzonderheden vaststellen; wij weten nu 
zelfs meer van het oude Palestina dan de schrijvers van den Bijbel zelf. Alvorens 
nadere bijzonderheden mede te deelen over het resultaat van Garstang's werk, zullen 
wij echter iets vertellen van zijn levensloop.
De nu 55-jarige man ziet er met zijn open, verstandig gezicht, zijn korte, breede 
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gestalte en zijn bruin baardje meer uit als de kapitein van een koopvaardtjschip dan 
als een geleerde. Men ziet hem aan, dat hij zijn geheele leven in de open lucht 
doorbrengt, want zoodra hij tegen het eind van de vorige eeuw aan de universiteit van
Oxford gepromoveerd was, begon hij zich practisch voor te bereiden op het groote 
werk, dat hij zich voor oogen had gesteld: het onderzoeken van het verband tusschen 
de geschiedenis van Palestina en die van de naburige landen: Egypte, Mesopotamië, 
Klein-Azië en Griekenland. Om zich te oefenen, nam hij deel aan de opgravingen van 
oude Romeinsche steden in Engeland. Vervolgens ging hij naar Egypte, waar hij zich 
geheel inleefde in de geschiedenis van het oude land der Pharao's en vooral lette op 
mededeelingen, die in verband stonden met Palestina of Syrië. Later was deze studie 
van veel nut bij zijn werk in Palestina. Na Egypte kwam Klein-Azië aan de beurt, waar
hij vooral de geschiedenis der Hittieten bestudeerde.
Toen Abraham ongeveer 2000 jaar vóór Christus in Palestina aankwam, vond hij daar al 
Hittieten. En meer dan 1000 jaar later woonde Urio de Hittiet dicht bij David's 
paleis. Het was dus voor professor Garstang van groot belang om uit de geschiedenis 
der Hittieten zooveel mogelijk feitenmateriaal te verzamelen betreffende Palestina, 
waarmee zij zoo nauw verbonden zijn geweest. Verder maakte bij een studie van het 
oude Griekenland en Babylonië, welker geschiedenis eveneens in nauw verband met die 
van Palestina staat.
Toen kwam aan het eind van den oorlog voor prof. Garstang de gelegenheid, waarop hij 
zich zijn leven lang had voorbereid. Hij werd benoemd tot directeur van den 
oudheidkundigen dienst in Palestina en tegelijkertijd verantwoordelijk gesteld voor 
de opgravingen, die daar zouden worden gedaan. De eene plaats uit den Bijbel na de 
andere werd onderzocht. Men vond bewijzen van Egypte's macht in Palestina, in den 
tijd, dat de twaalf stammen zich vestigden in het heuvelachtige plateau, dat ligt 
tusschen het dal van den Jordaan en de kustvlakte, waar de Filistijnen woonden.
Zoowel de aanleg als de versterkingen van de oude Palestijnsche steden wijzen terug 
op de vroegere overheersching der Hittieten in Syrië. Hun voornaamste arbeidsveld lag
nog Noordelijker, namelijk in Klein-Azië. Prof. Garstang had uit de geschiedenis der 
Egyptenaren en Hittieten al veel geleerd, wat hem van nut was bij het verwerken van 
de resultaten zijner opgravingen, doch tenslotte bleken toch de mededeelingen uit den
Bijbel de beste gids.
Alleen de Bijbel verschafte hem het materiaal om de tijdstippen, waarop de uittocht 
uit Egypte en de verovering van Palestina plaatshadden, in overeenstemming te brengen
met de gebeurtenissen, zooals ze door de Egyptische geschiedschrijvers zijn vermeld, 
en met de feiten, die door zijn eigen opgravingen aan het licht zijn gekomen. 

Geleerden, die zich door den Bijbel lieten leiden, hebben reeds vroeger aangenomen, 
dat de uittocht uit Egypte in 1447 voor Christus plaatshad en het oversteken van den 
Jordaan, veertig jaren later, in 1407 v. Christus. Andere geleerden kwamen tot de 
conclusie, dat de uittocht veel later moest hebben plaatsgehad en wel onder de 
regeering van Mernepta, een Pharao van de 19e dynastie (1225-1215 v. Chr.).
Opgravingen van de oude steden, die door Jozua zijn veroverd, hebben echter bewezen, 
dat de mededeelingen van den Bijbel juist zijn. De uittocht moet plaatsgehad hebben 
omstreeks het tweede jaar der regeering van Amenhotep II, dat wil zeggen omstreeks 
1447; deze Pharao heeft ook een tempel te Karnak gebouwd. Jozua's veroveringstocht 
geschiedde tijdens de regeering van den grooten Pharao Amenophis III, die door de 
Grieken Memmon werd genoemd, een vorst, die een drukken handel en briefwisseling 
onderhield met de koningen van Babylon, Assyrië en de Hittieten en die Palestina 
beschouwde als een randprovincie van Egypte en Syrië als een kroondomein der 
Pharao's, dat hun boomloos deltaland voorzag van de ceders van den Libanon.
Zoo bevestigden in de eene plaats na de andere de opgravingen de juistheid van de 
Bijbelsche mededeelingen. In 1926 vroeg prof. Garstan ontslag uit zijn officiëele 
ambten en werkte uitsluitend verder met vrijwillige giften. Nogmaals ging hij naar 
het dal van den Jordaan, dat in onzen tijd met een auto in een uur te bereiken is 
vanuit Jeruzalem. Daar in die grijze vlakten langs den slingerenden Jordaan, met de 
kale heuvels van Moab aan de overzijde en in de verte de Doode Zee, die blikkert in 
de zon, werkte hij in de benauwende hitte van het diepe dal, die scherp afsteekt bij 
de koele lucht van het 1000 M. hooger gelegen Jeruzalem. Hij bezocht het moderne 
Jericho, een vuil plaatsje met 1000 inwoners, en de lage heuvel, die ontstaan is over
de wallen en andere overblijfselen van het oude Jericho. Daar vormen eenige palmen 
een opvallende groene plek in het landschap, de twee bronnen uit Jozua's tijd vloeien
er nog steeds en maken dit plekje grond vruchtbaar.

De Jordaan is een smalle rivier; zelfs in de lente, als de sneeuw op den Hermon smelt
en zij buiten haar oevers treedt, is zij niet breeder dan een meter of twintig. Prof.
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Garstang is van meening, dat het droogvoets oversteken van den Jordaan zeer wel 
mogelijk is; het ophoopen van het water bovenstrooms geschiedt doordat er in de 
groote brokken mergel vallen.
De Westelijke oever van den Jordaan bestaat ongeveer 25 K.M. boven den weg naar 
Jericho uit zachten mergelsteen, die door het water ondermijnd wordt. Als er van dien
oever, die soms 30 M. of meer hoog is, stukken neervallen, kan soms de geheele rivier
afgedamd worden. Dit is zelfs meer dan eens geschied. Zoo is de rivier in 1266 na 
Christus gedurende 16 uur droog geweest, verder in 1906 en nog eens in 1927, toen de 
bodem der rivier 2172 uur droog bleef, tijd genoeg om een veel grooter aantal 
menschen, dan door Jozua werd aangevoerd, over te brengen naar het kamp te Gilgal, 3 
K. M. van Jericho.
Professor Garstang is ervan overtuigd, dat de Bijbel juiste feiten geeft betreffende 
de plaats en den tijd der historische gebeurtenissen, doch niet wat de getallen 
betreft. Er staat geschreven, dat Jozua naar Jericho optrok met een leger van 40.000 
man. Nu heeft men aan de overzijde van den Jordaan in de heuvels van Moab de plaats 
gevonden, waar de Israëlieten kampeerden, voordat zij op weg gingen om Kanaän te 
veroveren. Hun tentendorp strekte zich uit van Beth Jesimath, dicht bij de Noordpunt 
van de Doode Zee, tot Abel Cnittim, een afstand van 11 K.M.
Hier vond Garstang ook aardewerk, dat omstreeks 1500 v. Chr. moet zijn gemaakt, in 
een veld met een oppervlakte van 1.2 H. A., waar misschien 2000 menschen konden 
worden ondergebracht. In het geheele kamp kunnen naar zijn meening nog geen 5000 
menschen zijn geweest en het aantal strijdbare mannen, waarover Jozua beschikte, moet
kleiner dan 1500 zijn geweest.
De steden in Palestina blijken volgens de opgravingen trouwens geen plaats te hebben 
gehad voor een talrijke bevolking; zoo kunnen er in Jericho hoogstens 1000 menschen 
hebben gewoond, waarvan slechts 3 of 400, die konden vechten. De omtrek van de muren 
bedroeg ruim 600 M., zoodat het omringen daarvan gedurende zeven dagen niet de lange,
vermoeiende marsch was, dien wij ons onwillekeurig voorstellen.

Uit de overblijfselen van het oude Jericho bleek, dat de stad geplunderd en verwoest 
is, voordat zij in brand gestoken is. Ook de tijd, waarop deze ramp Jericho trof, kan
bepaald worden, want al het aardewerk, dat er gevonden werd, was van vóór 1400 v. 
Chr. Uit lagen, die boven de oude asch waren gevormd, vond men echter aardewerk van 
lateren datum. Dat alles bevestigde de juistheid van het verhaal uit den Bijbel.
Ook het oude Ai werd gevonden op een kalen heuvel met terrassen, waarop nu geiten 
weiden, ongeveer 3 K.M. ten Oosten van Bethel. De topografie van de geheele streek 
komt nauwkeurig overeen met de beschrijving in het boek Jozua. Ai kan hoogstens 2500 
inwoners hebben gehad, waaronder 6- à 700 strijdbare mannen; het was dus grooter dan 
Jericho. Ook hier werden uit de overblijfselen de datum van de verwoesting (1400 v. 
Chr.) en de bijzonderheden daarvan bevestigd. Wij kunnen niet nader ingaan op deze en
andere opgravingen in Palestina, doch willen slechts wijzen op de bekwaamheid van 
Jozua.
Zijn doel was het plateau tusschen den Jordaan en de kustvlakte. Om daar ongehinderd 
heen te kunnen trekken, moest hij eerst Jericho verwoesten, dat den weg daarheen 
beheerschte. Toen moest hij Ai verwoesten om op het plateau te kunnen komen. En 
daarna dreef hij een wig door dat plateau zelf, niet door strijd, doch door 
diplomatie. Hij ging een verbond aan met de vier steden der Hittieten in het Noorden,
waarvan Gibean de voornaamste was. Met hen achter behoefde hij Jeruzalem en het 
Zuidelijke gedeelte van het land niet te vreezen. Toen Adoni-Zedek, de koning van 
Jeruzalem, de vier koningen van Hebron en de andere steden in het Zuiden opriep tot 
den aanval, wist Jozua hen als goed veldheer te verslaan, mede door de hulp van zijn 
bondgenooten. Toen keerde hij zich tegen het Noorden, vestigde tenslotte zijn 
hoofdkwartier te Sichem (thans Nablus geheeten) en beëindigde zijn verovering van 
Noord-Kanaän door zijn overwinning op Jabin, den koning van Hazor. 
Sir Arthur Keith.
(Nadruk verboden.)

17 oktober 1931  HOE DE BABYLONIERS LEEFDEN 
Een Maatschappij van 4000 jaar vóór onze jaartelling.
Onze moderne beschaving ligt ons na aan het hart: we zijn zoo doordrongen van 
vooruitgang, wij zijn zoo overwonnen door de techniek, dat iedere andere beschaving 
voor ons van nul en geenerlei waarde dreigt te worden. In dezen grootheidswaan worden
we echter deerlijk geknot, als we in aanraking worden gebracht met culturen, welke 
reeds duizenden jaren geleden een volmaaktheid vertoonden, die doet vermoeden, dat 
veel meer nog dan dat wat werd bewaard, is verdwenen. We moeten ons evenwel tevreden 
stellen met dat wat geleerden en onderzoekers aan het licht wisten en weten te 
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brengen en we ontkomen, evenmin als zij, die hun heele leven aan dit onderzoek 
wijden, aan de onweerstaanbare bekoring, welke aarden scherven, spijkerschrift, 
beeldwerk en wat dies meer zij, op onze verbeelding oefenen. Want het is 
ongeloofelijk fascineerend onze verbeelding te werk te stellen, alleen door de 
beschouwing van eenige onleesbare krabbels, waarvan de leek slechts weet, d.w_s. 
aanvaardt op gezag, dat ze een zeer bepaalde beteekenis hebben.
En mijn bewondering voor iemand als Prof. Böhl, den hoogleeraar te Leiden, die het 
Sumerische spijkerschrift wist te ontcijferen, zoodat we in de zeden en gewoonten van
een volk, dat 6000 jaar geleden reeds een hoogen trap van ontwikkeling had bereikt, 
worden ingewijd zoo volkomen, dat het onze tijdgenooten schijnen te zijn geworden, is
onbegrensd. Want niet alleen scherpzinnigheid, ijver en volharding zijn noodig om 
zich aan deze taak te kunnen wijden, maar bovendien moeten deze worden geschraagd 
door een verbeeldingskracht, die welhaast die van den kunstenaar evenaart. (Onze 
lezeressen weten natuurlijk, dat prof. Böhl vroeger hoogleeraar aan de Groningsche 
Universiteit was. Red.).
Op de tentoonstelling, welke in de maand October in de zalen van het Oudheidkundig
Genootschap in het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden wordt, bestaat alle gelegenheid 
kennis te maken met de maatschappij, waarin de tabletten met "spijkerschrift" 
beschreven, den weg wijzen. Ik bedoel niet de maatschappij, waaromtrent bouw- en 
beeldhouwkunst ons inlichten, maar het gewone alledaagsche leven van Babyloniërs en 
Assyriërs. Want de tabletten van leem, waarin met een beenen schrijfpen lijnen werden
gegrift, die als letters dienst deden, blijken bij nadere kennismaking niet anders 
dan kwitanties, rekeningen, administratieve aanteekeningen betreffende huishoudelijke
aangelegenheden te zijn. 
Met de ochtendboot werden boter en melk naar de stad gebracht. Een van die melkboeren
heette Lugal-kisal, een ietwat lastige naam naar Nederlandsche begrippen. Misschien 
verkocht hij zijn boter en melk wel aan mevrouw Salurtum, die van de heeren Tabkatia 
en Habilum indertijd een huis had gehuurd. Het schijnt dat beide partijen elkaar niet
erg hebben vertrouwd: niet minder dan zeven getuigen zetten hun namen onder dit 
huurcontract. Waarschijnlijk leverde Lugal-kisal zijn producten ook af bij Ilum bani,
die op 11 Kislew getrouwd was met A mat-Nin. Ze waren nog in de wittebroodsweken; 
toch waren ze bij den priester geweest om te weten te komen, wat er in de toekomst 
voor hen was weggelegd. En de priester had de lever genomen van het offerlam, dat ze 
hadden meegebracht en verheugd ging het jonge paar naar huis, geheel gerustgesteld 
door die priesterlijke voorspelling. Deze werd op een leemen tafel geschreven en 
bleef langer bewaard dan Ilum-bani en zijn jonge vrouw ooit zullen hebben vermoed. De
dag, dat dit offerlam werd geslacht droeg weder een huid bij tot de rijkdommen van 
den priesterkoning. Immers een andere oorkonde meldt, hoe Enazag, de slager, vier 
ramshuiden, zes huiden van lammeren, twintig huiden van geiten geleverd heeft aan 
Ramaintarra, de gemalin van den priesterkoning Lugalanda van Lagash. In het stuk 
staat niet vermeld of deze heer in gemeenschap van goederen was getrouwd, of dat 
mevrouw Lugalanda modern genoeg was aangelegd om haar eigen vermogen te beheeren. We 
zouden haast tot het laatste concludeeren, gezien het feit, dat de slager de huiden 
aan haar en niet aan haar echtgenoot afleverde.
Een betrekking aan een der vele tempels was lang geen onvoordeelige bezigheid: 
daarvan getuigt een oorkonde, een lijst van velden, die aan de tempel behooren met de
maten en de namen en het beroep van verschillende pachters, waaronder zich herders, 
visschers, schrijvers, ambtenaren bevinden. Ambtenaren kende men velen in het rijk 
der Sumerers, evenals officieren. Voor het onderhoud der laatsten werd goed zorg 
gedragen. Trouwens, het leger moest wel in hoog aanzien staan in een land, dat 
voortdurend door zijn buren belaagd werd. Bier, meel en olie behoorde tot de 
onmisbare proviand, als een expeditie moest worden ondernomen. Dit blijkt uit een 
lijst, waarin gesproken wordt over de aflevering van bier, meel en olie aan 
officieren voor de reis naar Gù-abba. Een van deze officieren heette Nurili, d.i. 
"Mijn God is licht". Geloovig waren de menschen: heel veel eigennamen toonen dit. Een
lange lijst werd ervan opgemaakt en hierop komen de volgende namen voor: "Mijn God is
mijn macht", "O God, doe mij leven", "Mijn God is schepper", "Ik zucht o God", "God 
geve mij welvaart".
Hoog ontwikkeld was deze maatschappij reeds, al geschiedden vele betalingen nog in 
naturaliën. Geneesheeren gaven recepten ter bereiding van geneesmiddelen, koperen en 
bronzen voorwerpen sierden de huizen, men droeg zilveren ringen, kleurige kleederen. 
En het bankwezen was er reeds ontwikkeld. Als bankiers fungeerden blijkbaar de 
priesters. Immers we lezen alweder op een leemen tablet (als we tenminste 
spijkerschrift kunnen ontcijferen; anders aanvaarden we het gaarne op gezag van Prof.
Böhl en andere geleerde onderzoekers), hoe een slaaf werd verkocht voor 50 
zilverlingen door den slavenhandelaar Timai. Door den kooper werden 10 mina's zilver 
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en één mina goud als cautie in den tempel van Assur rentegevend gedisponeerd. 
Naast de slaven bestonden er blijkbaar ook vrije arbeiders, want we vinden een lijst 
van loonen, aan landarbeiders uitbetaald. De meeste leemen tabletten werden geborgen 
of verzonden in leemen enveloppen, welke alleen door den ontvanger konden worden 
geopend, aangezien anders het zegel werd geschonden. Groote hoeveelheden zijn 
teruggevonden. Dat dit het geval is, wijst erop, dat inderdaad de bewoners der 
Sumerische landen onderling met elkaar verkeerden met een intensiteit, welke voor die
van dezen tijd niet behoeft te wijken. Nu is het land, waar dit geschiedde, slechts 
droge steppe. Voor ons levenden werd uit de studie van het spijkerschrift een 
vergeten maatschappelijk leven herboren, waardoor de vergankelijkheid van alle leven 
nog eens wordt geaccentueerd. 
RO VAN OVEN.

27 november 1931  OPGRAVINGEN IN PALESTINA.
Uit het dal Jizreël van den Kannel. — Megiddo en Armageddon. — Waarom is de streek 
van Elia's schuilhoeken uitgestorven?
Zooals wij al hebben gemeld worden te Megiddo, de uit den Bijbel zoo bekende plaats, 
opgravingen gedaan. 
Megiddo ligt in het Noorden van Palestina in het dal Jizreël aan den voet van den 
Karmel, het beroemde gebergte vol holen en spleten, waarin de profeet Elia eenmaal de
wijk heeft genomen. Het dal Jizreël heeft eenmaal een groot aantal nederzettingen uit
het neolitihische tijdperk bevat. Vóór dat tijdperk, in het palaeolitische, had de 
mensch zich in de holen van den Karmel gevestigd, en later, toen het klimaat 
dragelijker werd, daalde hij naar de vlakte af, leerde den landbouw beoefenen en kwam
tot vaste nederzettingen, waarvan Megiddo er een is geweest. De vlakte van Jizreël is
nu verlaten; de malaria heeft er een verwoestenden invloed gehad. Hoe de streek zoo 
kon uitsterven, beschrijft de heer P. L. O. Guy in een bulletin van "The Oriental 
Institute of the University of Chicago".

De irrigatie-kanalen in de vlakte van Jizreël aldus deze geleerde, zijn tengevolge 
van oorlogen enz. verwaarloosd geworden, waardoor moerassen ontstonden met als gevolg
malaria, en deze ziekte is wellicht ook de oorzaak, dat vele steden in Palestina 
toenmaals sterk achteruitgingen. De kiemdragers kunnen dan de Perzen zijn geweest, 
die veelvuldig zoowel met Grieken als met Egyptenaren in aanraking kwamen, en 
herhaaldelijk door Palestina trokken. Een uitzondering maakt tot op dezen dag in deze
vlakte de plaats Jenin, doch daar is ook altijd een gecompliceerd bewateringssysteem 
toegepast gebleven. 
Megiddo ligt bij het kruispunt van overoude wegen, dien naar Tyrus en Sidon en van 
den voornaamsten, den grooten weg tusschen Egypte en Mesopotamië, den oudsten weg 
tusschen twee werelddeelen. 
Het is dan ook begrijpelijk, dat Salomo deze stad, na een verwoesting, heeft herbouwd
(1 Kon. 9, 15). Men vond ter plaatse groote stallen, waaruit blijkt, dat Megiddo een 
der in 1 Kon. 10, 26 genoemde wagensteden van Salomo was. Nu heeft men hier ook uit 
dezen tijd overblijfselen van Sisak van Egypte gevonden en sporen van een grooten 
brand. Het is dus niet gewaagd aan te nemen, dat genoemde Sisak, van wien de Bijbel 
verhaalt, dat hij in het vijfde regeeringsjaar van Rehabeam, Salomo's opvolger, een 
inval in het rijk Juda deed (1 Kon. 14, 25), ook hier gekomen is, om die 
wapenmagazijnen te verwoesten. 
Op het kruispunt van de bovengenoemde groote wegen ligt de heuvel van Megiddo (Har-
Mageddon), de "heuvel der gevechten", die in de Openbaring wordt genoemd. Het is geen
toeval geweest, dat hier twee legeraanvoerders roem verwierven. Thutmose III in 1479 
v. C. en generaal Allenby in den wereldoorlog, want beiden wisten, dat hij die Egypte
wilde beschermen eerst Megiddo moest bezitten.

24 februari 1932  MUSEUM VAN OUDHEDEN.
Mej. J. P. J. Brants begon haar lezing in het Museum van Oudheden te Leiden over
"Archeologische vondsten uit den laatsten tijd",
met hare vreugde erover uit te spreken, dat er in den laatsten tijd eene hernieuwde 
belangstelling voor de geschiedenis en kunst van het Oude Hellas en Rome te 
constateeren valt, eene belangstelling, die zich ook in de pers uit, waar we schier 
dagelijks berichten over opgravingen en daarmee gepaard gaande belangrijke vondsten 
kunnen lezen. Het is niet alleen het oude Egypte, dat ons de graven en beeltenissen 
zijner oude heerschers teruggeeft, of Mesopotamië, dat voor ons het oude Ur van 
Abraham doet herleven, doch ook in de landen rondom de oude wereldzee heeft men allom
de spade in den grond gezet.
Mej. Brants behandelde daarna verschillende opgravingen, en de belangrijke en schoone
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resultaten, die daarbij zijn verkregen, werden tevens door projectie van 
diapositieven toegelicht.
Zij begon bij Berlijn: het groote werk van Theodor Wiegand: de reconstructie van het 
altaar van Pergamon en van de marktpoort van Milete; vervolgens werden de nieuwe 
aanwinsten uit den vroeg- en rijp-archaïschen tijd: de staande zittende goden, 
getoond en besproken. Daarna was Italië aan de beurt, waar vooral sinds den 
wereldoorlog onder het bewind van Mussolini, geweldige opgravingen worden uitgevoerd.
Vanaf Aquileja en Pola in het Noorden tot Sicilië en het nog verdere Tripolitanië in 
het Zuiden toe, wordt de bodem hier omwoeld. Van de verschillende opgravingen en 
vondsten vallen vooral te vermelden de beelden van den terra cotta Apollo uit Veji, 
den bronzen Ephebe uit Pompeji, de marmeren Venus uit Kyrene en een schat van 
zilverwerk, bestaande uit 102 stuks, gevonden in den kelder van een huis bij de 
nieuwste opgravingen van Pompeji. Van deze opgravingen werden eenige nieuw ontgraven 
huizen getoond waarbij de nieuwe werkwijze besproken werd.
Bij de belangrijke opgraving te Rome van het Forum Trajanum, bij de ondergrondsche 
Basilica van de Porta Magiora en bij de Mysteriëenvilla met de prachtige 
wandschilderingen te Pompieji stond spreekster langeren tijd stil. Zij sprak 
tenslotte over het mooie bronzen beeld van een jongeling, door visschers bij Marathon
uit de zee opgehaald.

1 april 1932  De openbaringen der kleitafeltjes
[...] Over het belang van deze opgravingen en van die in Ur der Chaldaeën heeft Prof.
Böhl mij op den avond van zijn dagoponthoud te Rome het een en ander willen 
meedeelen. Hij had dien dag op de keizerforums en meer nog in het Pauselijk 
Bijbelinstituut doorgebracht, waar hij Prol. Deimel S. J. bezocht, den beroemden 
Assyrioloog, die, zooals Prof. Böhl zei, "ons aller meester geweest is," en waar hij 
zich met dezen had verlustigd in de kostbare verzameling van Assyrische 
kleitafeltjes.
Het is telkens weer verrassend te vernemen, hoe deze primitieve geschriften de eeuwen
hebben weerstaan. Een krant van vijftig jaar oud is al niet veel moois meer; maar een
kleitafeltje, in de zon gedroogd, is voor evenveel eeuwen niet bang. Het wordt in een
Berlijnschen of Londenschen of Parijschen oven nog eens even gebakken, en dan weken 
lang in het water gelegd, om het zout — een "vreeselijken vijand", zei Prof. Böhl — 
er uit te trekken. En daarna is het "herrlich wie am ersten Tag" en weer voor een 
paar duizend jaar in orde
Deze plaatjes van gebakken klei hebben de geschiedenis van de menschheid vastgehouden
van het oogenblik af, dat het schrift werd uitgevonden, misschien vierduizend jaar 
vóór Christus  Men heeft inderdaad, met enkele lacunes, die wel gevuld zullen worden,
een aaneensluitende opvolging van deze documenten. Als men in de eeuwen terug gaat — 
dat wil zeggen: laag na laag van een heuvel, die vijf of zes opeenvolgende, op 
elkanders ruïnen verrezene en weer ineengestorte steden vertegenwoordigt, afgraaft — 
kan men het spijkerschrift, een soort van stenographie, uit het beeldschrift zien 
ontstaan. En onder dat beeldschrift komt een laag, die niets geschrevens meer bevat: 
daar woonden menschen, die nog niet op het idee gekomen waren, hun taal zichtbaar te 
maken.

20 april 1932  DE SPADE IN HET LAND VAN DEN BIJBEL.
Opgravingen van fundamenteel belang voor de reconstructie der prae-Israëlietische 
beschavingsgeschiedenis van het land Kanaän. 

Jeruzalem, April 1932.
Daar wordt in dit land, gelijktijdig met den bovengrondschen arbeid aan den opbouw, 
ook ondergronds met koortsachtigen ijver gewerkt. Daar wordt gezocht en gespeurd en 
gegraven door een leger archeologen, in colonnes verdeeld, op jacht naar het Verleden
en naar al wat onze bronnen daaromtrent verifieeren en aanvullen kan. Denk niet dat 
dit een dor en dood werk is. Er schijnt geen passioneerender werk dan opgraven — en 
geen gepassioneerder lieden ook dan archeologen, in het criti» peeren van elkanders 
resultaten!
Zulk werk — waarbij soms een enkele scherf perspectieven opent omtrent den invloed 
welke groote culturen op elkander gehad hebben — zulk werk verheldert onze kennis van
het Verleden niet alleen. Het verdiept ook onze visie op het Heden, en ons begrip 
voor de Toekomst. Want diezelfde krachten van klimaat en bodem en onderlinge ligging,
die in het verleden de volkeren aaneengesmeed of uiteengedreven hebben, of in den 
oorlog gejaagd met andere volkeren, die beheerschen noodzakeljjk ook hun toekomst.
Een archeoloog-opgraver moet dan ook van alles tegelijk zijn: in de eerste plaats een
strateeg, en een historicus, dan ooit een kunstenaar en architect, een origineel 
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denker, een fantast, een organisator, en last not least een diplomaat: om geld los te
krijgen. Een merkwaardig voorbeeld van de combinatie dezer eigenschappen is de 
archeoloog dr. Gabriël Welter, aan wiens eclatante resultaten bij zijn opgravingen te
Sichem dit artikel gewijd is. Dr. Welter, wel de meest prominente van alle niet 
geringe archeologische sommiteiten, die wij op het oogenblik in 't land hebben, is 
verbonden aan het Duitsche Rijksinstituut voor Archeologie, en is vooral beroemd 
geworden door zijn opgravingen omtrent de klassieke periode (pl.m. 520— 480 v. C.) in
Griekenland, met name op Delos, Naxos, en Aegina. Voor zijn werk in Palestina, in 
Sichem, is hij er in geslaagd, eenige landen gezamenlijk te organiseeren; 
gefinancierd wordt dit in hoofdzaak door den bekenden Spaanschen maecenas graaf 
Cambo.

Andere opgravers.
Laat mij u echter, voor ik over de vondsten te Sichem uitvoeriger vertel, een korte 
schets geven van wat er alzoo gewerkt wordt met de spade in dit land van den Bijbel, 
waarbij de Bijbel nog altijd de voornaamste gids is.
In Tel-'Ajjul, een half uur bezuiden het tegenwoordige Gaza, dus aan de kust van de 
Middellandsche Zee naar Egypte toe, werkt de bekende archeoloog Sir Flinders Petrie, 
professor aan de Universiteit te Londen, om het oude Gaza op te graven. Sir Flinders 
Petrie is Egyptoloog, en hij graaft thans in Palestina, omdat hij daarin bovenal een 
oude Egyptische provincie ziet. Bij deze opgravingen is reeds eenig belangrijk 
ceramiek gevonden.
De opgravingen van prof. John Garstang in Jericho echter, hebben dit jaar veel meer 
éclat gemaakt — ook al omdat prof. Garstang tot de goede "metteurs en scène" behoort,
die hun belangrijke vondsten precies aan het eind van 't seizoen publiceeren, zoodat 
publiek — èn geldgevers! — als bij een "wordt vervolgd" van een spannend feuilleton, 
reikhalzend uitzien naar het volgende seizoen, waarin de opgravingen voortgezet en de
sleutel tot de laatste spannende vondst te voorschijn komen zal. Doof de vóór-
oorlogsche opgravingen te Jericho onder Sellin en Watzinger, waren de oude stadsmuren
blootgelegd. Tegen de dateering dezer muren waren allerlei bezwaren gerezen. Prof. 
Garstang toog erheen om de opgravingen voort te zetten en de resultaten aan de 
nieuwste historische feitenkennis te toetsen. Daarbij zijn interessante dingen aan 
het licht gekomen. Prof. Garstang heeft de oude nekropolis opgegraven (=Doodenstad, 
het kerkhof dus) en wel uit het Kanaänietsche tijdperk. Daarbij waren hoogst 
belangwekkende graven, holen die als grafkelders van gansche geslachten dienden. In 
sommige daarvan werden honderden stuks ceramiek gevonden, veelal scarabeeën, die als 
zegels der overledenen in Egyptischen trant mee in 't graf worden gegeven. Dit zijn 
klaarblijkelijk de graven der voorname families, der gouverneurs en stadhouders, en 
de scarabeeën dragen behalve de namen hunner bezitters, ook de namen der pharao's uit
hun tijd, zoodat naar deze pharao's een chronologische volgorde der graven zich liet 
vaststellen. Jericho werd in die dagen van Egypte uit bestuurd, zooals uit de Tel-el-
Amarna vondsten blijkt. Want daar werden brieven gevonden van de gouverneurs van 
eenige Kanaänietische steden, zooals van Jericho, van Urusalima (=Jeruzalem) e.a., 
aan den pharao gericht, om hulptroepen tegen de invallen der "Habiroe". Of die 
Habiroe identiek waren met de Hebreeuwers, dan wel of de Hebreeuwers tot de Habiroe 
behoorden of omgekeerd, schijnt nog niet vast te staan. Zeker is, dat de gouverneurs 
bij den pharao aan doovemans ooren klopten. Want die pharao was Ichnathon de 
hervormer, en die was te zeer met den godsdienst gepreoccupeerd dan dat hij aan de 
militaire staatszaken veel aandacht had kunnen schenken.
Dat in die dagen Kanaän een provincie van het machtige Egyptische Rijk was, althans 
onder Egypte's militair bestuur stond, dat blijkt nog duidelijker uit de opgravingen 
te Beisan. Deze plaals lag en ligt in het Jordaandal, aan het knooppunt van den weg 
door dit dal (Noord-Zuid) en dien door de vallei van Esdraelon (Oost-West), de 
tegenwoordige "Emek". Nog altijd is deze plaats, tegelijkertijd een der sleutels van 
Transjordanië, strategisch een gewichtig punt.
In Beisan dan, zijn voor eenige jaren stelen gevonden, waarop uitvoerig 
troepenverdeelingen aangegeven staan. Duidelijk blijkt hieruit dat Beisan een 
Egyptische vesting was, "die Wacht am Jordan", die over geheel Galilea te waken had.
Een merkwaardige opgraving, die op het economisch leven uit koning Salomo's tijd een 
interessanten kijk geeft, is die van Captain Guy te Megiddo, ten Zuiden van Haifa, 
(evenals die van prof. Garstang en Flinders Petrie door Engelsche fondsen bekostigd).
Daar zijn de stallen van Salomo opgegraven. Deze legendarisch wijze èn rijke koning 
nl. had een uitgebreide paardenfokkerij, en dreef een levendigen paardenhandel 
tusschen Egypte en Klein-Azië. Die paardenhandel was zelfs een der voornaamste 
bronnen van 's konings rijkdom, waarschijnlijk meer nog dan het befaamde goud uit 
Ophir...
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Binnenkort wordt er begonnen met opgravingen te Tel-An-Nasbe, het oude Mitzpah van 
den profeet Samuël, waar dr. Bade, een Amerikaansch geleerde, met Amerikaansch geld 
aan 't graven gaat.

Dr. Welter's werk.
Maar nu wil ik u uitvoeriger vertellen van den "Schlager" van dit seizoen, de 
allerbelangrijkste vondsten van dr. Welter te Sichem. In Nederland is het begin van 
deze opgravingen bekend geworden door prof. Böhl, die er tot 1928 aan medegewerkt 
heeft en er in Nederland lezingen over gehouden heeft.
Doch eerst in dezen winter hebben de opgravingen te Sichem gevoerd tot het 
blootleggen van den kolossalen. Stadsmuur met torens en tempel, de grootste 
monumenten, welke tot nog toe in Palestina zijn opgegraven, en van fundamenteel 
belang voor de reconstructie der prae-Israëlietische beschavingsgeschiedenis van het 
land Kanaän.
Daar doemt voor ons op — als wij dien reusachtigen uitgegraven muur beschouwen, dr. 
Welters uitleg erbij hooren, en de schetsen van zijn architect bekijken — een oud- 
Kanaänietische veste van geweldige sterkte en omvang, die het strategische punt dat 
ik u nader schetsen zal, volkomen beheerschte. Nog veel imposanter dan de ten deele 
uitgegraven muren van Jericho zijn deze overblijfselen, en de reconstructie, die op 
grond hiervan van het geheele oude Sichem te maken valt, doet ons begrijpen dat de 
Bijbelsche schildering geen hyperbolische overdrijving is. en dat de zwervende 
Israëlieten, die zulke vestingen niet kenden, op de berichten der verspieders 
uitriepen: "Waarheen zullen wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart ontmoedigd, 
zeggende: het volk is grooter en langer dan wij de steden zijn grooter en hun muren 
verheffen zich tot in den hemel. Ook hebben wij daar de Enakskinderen gezien..." 
(Deut, 31,28). 
De plaats van het oude Sichem, (iets ten O. van waar thans Nabloes ligt, het Neapolis
der Romeinen,) was goed gekozen. Een vesting moest hier wel ontstaan. Tusschen twee 
bergen die de historische namen van Ebal en Geriziem dragen, buigt de weg die van het
Zuiden (Jeruzalem) komt, zich naar het Westen om. Het Westen beteekent de zee en de 
vruchtbare kustvlakte. De eeuwen door, tot op den huidigen dag, is een barricade daar
geboden, tegen de altijd opdringende nomaden uit het Oosten, uit de woestijn, uit 
Trans. Jordanië. Want behalve dezen weg uit het Zuiden, is er een weg uit het Oosten 
en een uit het Noorden, die beide van den Jordaan komen, en die stuiten tegen dien 
doorgang tusschen Ebal en Geriziem. Daar nu hadden de oudste bewoners van het land 
reeds een vesting gebouwd, die niet veel anders geweest is dan een steile aarden wal 
rondom een kampement. Dit moet omstreeks 1900 v. C. geweest zijn. Doch de 
ontzagwekkende, technisch zoo knappe vesting, waarvan dr. Welter thans een groot stuk
muur heeft uitgegraven en de reconstructie vastgesteld, dateert van later. Zij moet 
het werk geweest zijn van de Hittieten, een stam tot de Hyksos behoorende, dat 
machtige volk dat omstreeks 1800 v. Cv uit Noord-Syrië als 't ware losbrak over 
Kanaan en zelfs Neder-Egypte onder zijn heerschappij hield gedurende een tijdperk van
pl.m. 200 jaar. In 1575 werden ze uit Egypte naar Kanaan teruggedreven. In Genesis 
hoofdstuk 34, dat den ongelukkigen roman tusschen Sichem den zoon van Hernor den 
Hittiet, en Dinah de dochter van Jaäcob verhaalt, welke op pl.m. 1500 v. C. wordt 
vastgesteld, staat uitdrukkelijk dat de stad toen aan de Hevieten=Hittieten behoorde.
Een verder bewijs voor den Hittietischen oorsprong is de Oostpoort van den muur, 
gebouwd in den zuiver Hittietischen stijl, die bekend is uit de iets jongere poorten 
van Sendskirli en Karshemesch in Noord-Syrië.

Het oude Sichem.
Hoe moeten wij ons dit oude Sichem voorstellen, dat op de Israëlieten een zooveel 
angstwekkender indruk nog maakte dan het oude Jericho?
De bovenstad of Acropolis werd beschermd door een muur van zg. cyclopisch metselwerk:
ronde, ruw behouwen steenen van 3 m lengte, op elkander gestapeld en met klei 
samengehouden, brachten dezen muur tot een hoogte van 10 tot 11 m, bij een dikte van 
3.50 m. Deze muur nu is in zijn geheel uitgegraven op een lengte van 125 m. Tot dezen
muur behoort een even geweldige poort: een vierhoekig gebouw, eveneens van cyclopisch
metselwerk, geflankeerd door vier hooge torens. 
Met dezen muur is die van de benedenstad verbonden. Hier echter maakt de ééne muur 
plaats voor een systeem van twee parallelle muren, getraceerd over een lengte van 950
m, de binnenste boven de buitenste uitstekend, verbonden door een stevigen aarden wal
van 10 m diepte. Dit murencomplex, op regelmatigen afstand uitspringend en 
terugspringend, vormde een elliptischen wal rondom de stad. Uit de vlakte rezen de 
muren ter hoogte van 19 m omhoog, de dikte was 16 m, de poorten waren geweldig, en 
aan weerskanten van déze vesting, die het dal blokkeerde, stonden dan nog als 
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wachters de Ebal en de Geriziem — hoe zouden de Israëlieten, dat armzalige 
nomadenvolk, zich dan niet "als sprinkhanen in eigen oogen" zijn voorgekomen?
Vierhonderd jaren later: omstreeks 1100 v. C. De muren van de stad Sichem staan nog 
sterk, en de Bijbel verhaalt in Richteren 9 van den hartstochtelijken Abimelech, zoon
van Gideon-Jerubaäl, hoe hij heerschte te Sichem na al zijn broeders gedood te 
hebben, behalve Joram, die van den Geriziem af zijn zoo fraai ingekleede vervloekende
voorspellingen naar de stad slingerde; en hoe Abimelech ten slotte de stad en .de 
stad hem ten val bracht. Dit alles wordt door dr. Welters opgravingen zoo schitterend
juist tot in alle détails geïllustreerd, dat het levendige bijbelverhaal er nog 
dramatischer spanning door verkrijgt. Maar daar was één gewichtig punt tot nog toe 
onopgehelderd: in Richteren 9 vs. 46 is sprake van twee steden: Sichem en Migdal-
Sichem. Moest men die identificeeren, of zich Sichem als de onverdedigde stad, Migdal
Sichem (Migdal=toren) als de citadel voorstellen? Dan was de geheele bijbelsche 
topografie echter onduidelijk, of zelfs onjuist. Waren het twee verschillende 
versterkte steden? Ook dan bleef veel onopgehelderd.
De opgravingen, juister nog de Intuïtieve historische visie, van dr. Welter, wiens 
hypothesen door de opgravingen slechts bevestigd werden, hebben dit punt volkomen 
opgehelderd. Er waren twee gemeenten. Sichem was de groote versterkte vesting. En 
Migdal Sichem was een kleine nederzetting, een eind den berg Geriziem op, en wel 
rondom een eveneens opgegraven heiligdom. Want Migdal beteekent niet alleen toren, 
doch ook: een plaats op een hoogte. (Zooals thans bv. er een Migdal bestaat, tegen de
bergen gelegen aan het meer van Galilea, waar geen toren of citadel te bekennen is).

Migdal Sichem.
Zoo lag er dan aan den voet van de Geriziem dit Migdal Sichem, met den Tempel Baäl 
Brith, waarvan in Richteren 9 gesproken wordt. Dit heiligdom met zijn typisch 
Kanaänietische cultus-voorwerpen, zonder twijfel het grootste Kanaänietische 
heiligdom in Palestina, is mede een allerbelangrijkst resultaat der opgravingen. Het 
bestond uit een binnenhof van 8 m in 't vierkant, in welks middelpunt zich een ronde 
basis van een Matzeba bevond. In een hoek een altaar. Rondom, iets hooger, een rij 
kamers waarschijnlijk voorraadskamers voor offergiften. Naast het altaar zijn 
buisvormige wierookbranders gevonden, gelijk in Babylonische tempels, en in de kamers
vazen en albast, Egyptische import. Doch de treffendste vondst was het sacramenteele 
depositum in de fundamenten. In een hoek, onder het altaar, werd een fijn bewerkt 
bronzen zwaard met twee speren gevonden, daar begraven als om de bescherming der 
goden in te roepen op een bondgenootschap. Want wij weten dat Baäl Brith (=de Heere 
des Verbonds) de God was van het bondgenootschap tusschen de Kanaänieten en de 
vroegsten der invallende Israëlietische stammen. 
Rondom het heiligdom bevonden zich waarschijnlijk kleine open kasten. In een dezer 
werd, gelijk met éen hoop votief aardewerk, een Kanaänietische fetisch-steen 
gevonden, de eerste in zijn soort in Palestina. 
Deze tempel dateert uit het laat-hronzen tijdperk, 1500—1300 v. Chr. Duidelijk bleek 
bij de opgravingen, dat hij door vuur verwoest was. Niet anders dan wat de bijbel ons
als het eind van Abimelechs wraakneming verhaalt, Richteren 9 vs. 49.
Sichem echter werd niet voorgoed verwoest. Het is blijkbaar weer opgebouwd en werd 
het centrum van den opstand tegen Jerobeam, met het gevolg, dat bij de verdeeling in 
twee koninkrijken, Sichem de hoofdstad van het Rijk van Israël werd, totdat Omri tot 
zijn hoofdstad Samaria koos.

30 juni 1932  Oude schrifturen.
Eenigen tijd geleden vond een Cechisch geleerde, professor Krozny, in een grot onder 
de stad Koeltepe in Klein-Azië een duizendtal meer dan veertig eeuwen oude 
manuscripten. Er zal nog eenigen tijd moeten verloopen, alvorens de brieven en 
rekeningen, die blijkbaar het grootste contingent van de vondst vormen, ontcijferd 
kunnen worden. Maar wanneer dit werk eenmaal is verricht, zullen zij ons door 
talrijke details onthullen, welk slag menschen er in die lang voorbije dagen m dit 
belangrijke Klein-Aziatische centrum leefde en werkte. 
Evenals dit in ons moderne centrum voor den rubberhandel, Mincing Lane te Londen, het
geval is, blijken ook de lieden in het antieke Kanesj het onvermijdelijk te hebben 
gevonden, hun zaken op schrift vast te leggen. 
De met hiéroglyphen beschreven kleitabletten bewaarden zij in eveneens uit klei 
vervaardigde enveloppen, die door de archeologen moesten worden opengebroken, om den 
inhoud ervan vast te stellen. 
Vijfduizend jaar geleden zonden de zakenlieden in Centraal-Babylonië hun rekeningen 
op dezelfde wijze in, als wij dit thans nog doen en evenals heden ten dage werden ze 
ook toen niet altijd stipt voldaan, naar blijkt uit een onbetaalde slagersrekening, 
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die omstreeks 2350 jaar geleden aan een klant te Oemma werd aangeboden en die zich 
thans in de bibliotheek der universiteit van Pennsylvania bevindt  Voorts bezit de 
"Smithsonian Institution" onbetaalde rekeningen voor geleverde geiten. 
Verder heeft men zoowel in Babylonië als in Assyrië talrijke overblijfselen van 
school- en huiswerk opgedolven, dateerend uit een tijdperk van 4000 jaar geleden. 
Professor Leonard Woolley is van oordeel, dat het huiswerk toen heel wat moeilijker 
moet zijn geweest dat thans, aangezien het met groote inspanning in klei moest worden
gegrift en dat het schrift slechter werd naar gelang de leerling het einde naderde.
Vermelding verdient het feit, dat vele der brieven, die duizenden jaren geleden door 
mannen en vrouwen werden geschreven, klachten inhielden. Hoogwaardigheidsbekleders 
uit het oude Egypte plachten erover te klagen, dat rivieren en kanalen als gevolg van
de groote hoeveelheden wier voor hun barken vrijwel onbevaarbaar waren geworden, 
aangezien de oeverbewoners hun plicht verwaarloosden. Twee scherpe epistels van 
Dahamoenpatoen, koningin van Egypte en weduwe van den vermaarden Toetankhamen, zijn 
bewaard gebleven. Zij waren gericht aan den koning der Hittieten, met een van wiens 
zoons Dahamoenpatoen in het huwelijk wenschte te treden. De vertaling van dr. 
Ephraira Speiser luidt aldus: "Mijn man is dood. Zoons bezit ik niet, terwijl gij er 
vele hebt, Men zegt, dat wanneer gij bereid zoudt zij u, mij een van uw zoons af te 
staan, hij mijn man zou kunnen worden. Een van mijn slaven tot mijn man maken, gaat 
niet" Het tweede schrijven bevat een klacht, dat de koning haar eersten brief niet 
als volstrekt vertrouwelijk heeft beschouwd. Hij werd verzonden nadat een afgezant 
van den koning der Hittieten een bezoek aan Egypte had gebracht, teneinde de situatie
te onderzoeken. Hierdoor voelde koningin zich is haar eigenliefde gekrenkt. 
"Waarom" aldus richtte zij zich in haar schrijven tot den koning, "hebt gij gezegd: 
Zij trachten mij te bedriegen. Wanneer ik inderdaad een zoon bezat, zou ik dan mijn 
moeilijkheden en die van mijn land aan een ander land kenbaar hebben gemaakt? Thans 
echter hebt gij mij in discrediet gebracht en uw vermoedens zelfs tegenover mij doen 
uitspreken. Diegene, die mijn man was, stierf. Een zoon bezit ik niet. Moet ik een 
van mijn slaven nemen en hem tot mijn man maken? Aan een ander land heb ik nimmer, 
geschreven; slechts tot u heb ik mij gewend. Zij zeggen, dat gij vele zoons bezit. 
Geef er dus een aan mij en hij zal mijn man zijn. Maar in het land van Egypte zal hij
koning wezen." 
Een andere oeroude klacht van een soort, die ons ook thans nog niet vreemd is, werd 
neergelegd ineen papyrus-brief, dien men op den grond had laten vallen in een onlangs
uitgegraven gebouw uit den tijd der derde dynastie in Egypte, en wel in de nabijheid 
van Sakkara, op 25 km afstand van Cairo. Daar heeft het epistel vijf en veertig 
eeuwen lang gelegen. Het behelst een klacht van den commandant van het garnizoen van 
Toera, dat een paar van zijn mannetjes, die hij had gezonden om nieuwe uniformen in 
ontvangst te nemen, als gevolg van de onhandigheid van het ministerie van Oorlog zes 
dagen moesten wachten, alvorens de kleedingstukken eindelijk aankwamen. 
De oudste op papier geschreven brief, dien men in Azië heeft gevonden, dateert van 
vijftien honderd jaar her en is afkomstig van een vrouw die zich boos maakte over het
gedrag van haar man. Het document werd in het gebied van het Lob Nor-meer aan de 
grens van China ontdekt. Het is niet compleet maar de ontcijferde fragmenten luiden 
als volgt: "Hij gedraagt zich niet zooals dit een man pasten heeft zijn 
ambtenaarscarrière verknoeid... hij is opvliegend en bedrijft gewelddaden met blinde 
oogen en doove ooren zijn kleeren gescheurd verzaakt hij zijn plicht en geeft hij 
zich over aan uitspattingen ... hij richt zijn gezin te gronde en stelt zijn bestaan 
op het spel. Middenin den nacht trekt hij erop uit ..." Nog oudere fragmenten uit 
Centraal-Azië worden in het Britsche Museum bewaard. Sir Aurel Stein vond ze in de 
ruïnes van een fort aan de Westgrens van China. Op een der fragmenten staat vermeld: 
"... zoodra de voetknechten aankwamen, zond hij ..." en op een ander: "... met een 
diepe buiging zeide ... hopend, dat de heer Hsie Joeng-soe onder de heerschende 
omstandigheden zich in een goede gezondheid mocht verheugen ..." 
Hoe lang zullen onze eigen geschriften behouden blijven? 
Wij kunnen veilig voorspellen, dat bijna al onze boeken en vrijwel al onze ingebonden
krantenjaargangen tot stof uiteen zullen zijn gevallen lang voordat de wereld duizend
jaar verder zal zijn, want aan houtslijppapier is nu eenmaal geen lang leven 
beschoren. Zelfs ondanks de voorzorgsamaatregelen, die zij heeft genomen, gelooft de 
New Yorksche openbare bibliotheek niet, dat haar kranten, jaargangen veel langer dan 
een eeuw bruikbaar zullen zijn. Teneinde zich onsterfelijkheid te verzekeren, drukt 
de "New Vork Times" dan ook van al haar edities een beperkt aantal exemplaren op 
zuiver lompenpapier af, ter bewaring in de bibliotheken. De Londensche "Times" doet 
dit eveneens. Echter kan men als zeker aannemen, dat men over twee eeuwen nog best in
staat zal zijn, kranten uit het jaar 1850 te lezen, daar deze steeds op lompenpapier 
werden gedrukt. Daarentegen zullen die bladen, die getuigenis afleggen van de 
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geleidelijke overwinning van den mensen op tijd en ruimte, het begin der luchtvaart, 
de draadlooze, electrificatie en televisie, bij de minste aanraking tot stof 
uiteenvallen. Dit is reeds overkomen aan een jaargang van een Londensch weekblad van 
vijftig jaar geleden, die in de bibliotheek van het Britsche Museum werd bewaard. 
("The Spectator", Londen.)

19 november 1932  Van een ver land. 
Oude documenten.
De Bijbelsche stad Akkad ontdekt? 
Een aantal geleerden van de beroemde Engelsche universiteit te Oxford heeft op een 
expeditie in Irak in de woestijn een heuveltje ontdekt, waarop vele steenen platen 
met inscripties betreffende koning Sargon werden gevonden, benevens aardewerk, 
waarvan de ouderdom geschat wordt op 5000 jaar. Uit de inscripties kan worden 
afgeleid, dat de ruïnes van Bartjoetiat, welke 27 K. M. ten N.W. van Kish gelegen 
zijn, de overblijfselen vormen van Agade, de droomstad van Mesopotamië en de 
residentie van Sargon. Agade is het Akkad uit den Bijbel, in verband waarmee ook den 
naam van Sargon wordt genoemd en wel in Jesaja 20:1, waar wij lezen: "In het jaar 
toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assyrië, gezonden had 
krijg te voeren tegen Asdod, en het innam". Deze Sargon is echter niet dezelfde als 
de bovenbedoelde vorst, Sargon I, de stichter van Babylonië, die vermoedelijk 
omstreeks 3600 j.v. Chr. heeft geleefd, hoewel omtrent dit jaartal geen betrouwbare 
gegevens zijn verkregen.
Langen tijd heeft men tevergeefs gezocht naar de ruïnes van Akkad, dat zijn bloeitijd
beleefde in de derde eeuw voor Christus. De belangrijkste vorst van dit rijk was 
Sargon, die, zooals gezegd, niet verward moet worden met den Assyrischen koning, die 
zijn naamgenoot was en ook van hem beweerde af te stammen, toen hij in de zevende 
eeuw voor Christus als veldheer de kroon van Assyrië bemachtigde. De koningen van het
Noord-Babylonische rijk, waarover Sargon I in die lang vervlogen tijden heeft 
geregeerd, waren Semieten en geen Sumeriërs. Hun rijk strekte zich uit van de 
Perzische Golf tot de Middellandsche Zee. De vrij algemeen gehuldigde stelling, dat 
zij alleen over het Noordelijke rijk geregeerd hebben en niet over het Zuidelijke, 
wordt bestreden op grond van het feit, dat de Babylonische koningen zich heerschers 
over Noord- en Zuid-Babylonië noemden.
Agade beteekent "kroon van vuur", zulks in verband met de vereering van Ichtar, de 
godin van de morgen en avondster, den oorlog en de liefde. Sargon beteekent "wettige 
koning", vandaar dat de Assyrische Sargon zoo verlangend was om dien titel te voeren.
Van Sargon I wordt verteld, dat hij in een biezen mandje op het water van de Eufraat 
is gezet en door landbouwers werd gered. Hij kreeg den naam van Akki (de landman) en 
later toen zijn aanspraken op den troon van Babylonië werden erkend, noemde hij zich 
Sargon, dus de wettige koning van het rijk. Het door hem gebouwde Agade werd de kern 
van het latere Babylonië. Naar de onder het woestijnzand geraakte ruïnes is 
tevergeefs gezocht, al wist men uit inscripties, dat zij moesten bestaan. Thans is 
echter gebleken, dat zij identiek zijn met de reeds bekende ruïnes van Bartjoetiat.
Het nader onderzoek van deze ruïnes kan van groot belang zijn voor onze kennis van de
oude geschiedenis. Misschien zou zelfs het geheim van de Hittieten kunnen worden 
opgelost. In 1851 zijn scarabeeën gevonden met opschriften uit de 18de dynastie en in
1899 overblijfselen van het paleis van Kapar, den zoon van Hanpan, die blijkens de 
opschriften, van de Hittieten moet afstammen. 
Er zijn trouwens nog meer opschriften, waarin de Hittieten genoemd worden, doch zij 
geven geen uitsluitsel omtrent hun geschiedenis. Verder hoopt men door de opgravingen
meer te weten te komen omtrent de Hikso's en de verhouding, waarin zij tot 
Mesopotamië hebben gestaan, nadat zij uit Egypte waren verdreven. Ook de Hikso's zijn
koningen van Semietischen oorsprong geweest, die omstreeks 1700 v. Chr. naar Egypte 
zijn gegaan en daar hebben geregeerd tot 1548 v. Chr., in welk jaar zij verdreven 
werden. Van de latere geschiedenis dezer herderskoningen is niets met zekerheid 
bekend geworden.

3 maart 1933  De opgravingen van Sichem 
Nieuwste resultaten en problemen.
Voor de Vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, hebben 
gisteravond in het Museum Scheurleer dr G. Wester en prof. dr F. M. Th. Böhl over 
bovenstaand onderwerp gesproken. Er was groote belangstelling. 
De voorzitter, prof. Böhl, hield een korte inleiding over het onderwerp en de 
opgravingen van Sichem in 1930 en 1931. Spr. herinnerde aan den oud-voorzitter dr J. 
Th. de Visser, die de resultaten nog gekend heeft. De nu overledene droeg 't Sichem-
comité een goed hart toe; Eere zij zijn nagedachtenis. Spr. begroette bijzonder dr 
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Wester, die de beide laatste opgravingen geleid heeft en zoon mooi resultaat mocht 
be» reiken. 
Toen dr Wester het woord gekregen had, werd het voor den verslaggever niet 
gemakkelijker, want het lichtbeeld verscheen onmiddellijk op het doek en men liet den
verslaggever lichtloos ploeteren. 
Dr Welter gal dan eerst een topografie van Palestina in het algemeen en van Siehem in
het bijzonder, zooals het daar ligt tusschen den Gerezim en den Ebol, oeroude, sterke
veste in uiterst vruchtbaar dal. Spr. liet zien, hoe Palestina het meest openlag voor
Egypte (er waren eigenlijk geen grenzen) en hoe het dan ook eeuwenlang kolonie en 
wingewest van Egypte is geweest Godsdienst-historisch wordt Palestina van belang na 
de 14e eeuw vóór Christus, maar toen had Sichem eigenlijk zijn grootsten tijd al 
achter den rug. Jeruzalem en Sichem bestonden reeds 2200 v. Chr. Historisch kan men 
zelfs tot 3000 v. Chr. het bronzen tijdperk, in Palestina's geschiedenis teruggaan.
Prof. Böhl vulde het gesprokene aan. Bepaalde dr Wester zich voorn. tot de opgraving,
prof. Böhl borduurde om de oude steenen de poëzie der historie, zooals de opgraver 
die opbouwt uit de diepste grondlagen. Daarbij is het niet van belang, dat men veel 
vindt (d.w.z. veel voorwerpen, wat gemakkelijk genoeg is), maar dat men de lagen 
vindt, waaruit de historie steen voor steen kan worden teruggekend en dus opgebouwd.
Vast is dan komen te staan, dat reeds 3000 voor Chr. Palestina's historie begint; dat
het eeuwenlang vermoedelijk de sterkste vesting van een vestingenreeks is geweest; 
dat het was Egyptische kolonie en provincie; dat het na den val van het Middenrijk de
Hyksosperiode heeft meegemaakt; dat het daarna weer Egyptische kolonie werd, om in de
14e eeuw v. Chr. door de Israëlieten veroverd en behouden te worden. In Genesis en 
vooral Richteren 9 vindt men deze historie, welke culmineerde in Saul, David en 
Salomo, maar dan is Sichem overvleugeld door Jerusalem en als het Rijk van Israël 
uiteenvalt wordt Samaria door Omri tot de sterkste stad gemaakt. In den 
Hellenistischen tijd wordt Sichem nog even weer belangrijk, om daarna onder het stof 
der eeuwen te verdwijnen. 
En nu is de schoone slaapster weer tot het leven gewekt De eerste gravende wekstem 
weerklonk in 1914 en in 1930 en 1931 hebben twee expedities stukken van het oude 
Sichem blootgelegd. Het is gebleken, dat Sichem de sterkste vesting van Palestina is 
geweest Dr Welter heeft ede wonderbare bevestiging:  omwalling, 3 dubbele-muur met 
acropolis enz. blootgelegd. Sichem was veel sterker dan Jericho ooit geweest is. Op 
den Gerezim is boven den bekenden tempel der Samaritanen de Christelijke kapel (5e 
eeuw n. Chr.) teruggevonden. 
Maar het werk is nog niet voltooid: Men heeft sterk het vermoeden, dat Sichem het 
hoofdpunt is geweest van een langen vestinggordel en de groote belangstelling der 
archaeologen gaat nu uit naar Nabloes, stichting der Romeinen en naar den 
Samaritaanschen tempel op den Gerezim. 
Op het doek werd vertoond: het belangwekkend opgravingswerk, de grondlijnen der 
driedubbele vestingwerken, reconstructies van Sichems vestingwerken; wapenen en 
sieraden uit het bronzen tijdperk, maar ook uit veel later tijd, steenen met 
Christelijke opschriften en o.a. de Steen van den Heiligen Schedel (Golgotha) en nog 
andere voorwerpen, welke thans zich in het Museum te Jeruzalem en te Leiden bevinden.
De aanwezigen hebben met de grootste belangstelling de instructieve archaeologische 
les gevolgd en beide sprekers met warm applaus bedankt, terwijl zij onder de 
levendigste instemming prof. Böhls wensch voor een nieuwe expeditie ondersteunden.

6 april 1933  [...] Dooden begraven
Omtrent de behandeling der dooden heeft men ontdekt, dat de lijken begraven werden op
de zijde liggen en met opgetrokken knieën, terwijl de handen voor den mond werden 
gebracht. Tusschen de knieën en den mond bevond zich een beker, terwijl het lichaam 
omgeven was door bekers en schalen, die eenmaal gevuld geweest zijn met vruchten en 
ander voedsel en drank. Bovendien vond men de gereedschappen die de doode tijdens 
zijn leven gebruikte. Het lichaam werd zonder kist of ander omhulsel in het graf 
gelegd, vermoededijk gekleed in de gewone kleeding van alledag. Men deed dit 
waarschijnlijk uit de overweging dat de dooden in het andere leven dezelfde behoeften
zouden hebben als in het leven op aarde. Uit de opgetrokken knieën leidt men af, dat 
men met deze houding de houding van een slapende wil aanduiden. 
De eerste dynastie van Ur dateert van een paar eeuwen vóór 3000 jaar vóór Christus. 
Misschien heeft een nieuw ras tusschen de eerste en de tweede periode van Ur het oude
verdreven. Vondsten in het nabije Tell-Obeid doen dit even vermoeden, doch maken deze
veronderstelling niet noodzakelijk. In de omgeving van Ur heeft men kleitabletten 
gevonden, waarop een beeldschrift voorkomt, bestaande uit afbeeldingen van dingen en 
voorwerpen waarover men iets te zeggen had. Langzamerhand veranderen die teekeningen,
en werden zij een soort teeken, dat een bepaalden klank voorstelt. Vermoedelijk is 
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daaruit het latere spijkerschrift ontstaan. Op een diepte van meer dan vijf meter 
vond men een steen, die een bouwsteen moet geweest zijn van gebakken klei. Deze 
steenen hadden, al naar gelang het tijdperk waarin zij gebruikt werden dezelfde 
afmetingen. Vermoedelijk is zelfs bij den Zondvloed een gebouwde stad aanwezig 
geweest. 
Over de graven van Ur vermeldt de schrijver de vondst van graftomben, die 
vermoedelijk in latere jaren werden beroofd, zij waren gebouwd in kali-steen en daar 
men in Mesopotamië geen kalkformaties kende, moet deze steen van elders zijn 
aangevoerd. Men neemt aan, dat deze kalksteen werd gebruikt om een gewelf over de 
graftombe te bouwen. De tombe bestond uit twee kamers, een die lang en smal was en 
een die vierkant was. De deur, die toegang gaf, werd na de begrafenis met ruw 
metselwerk dichtgemaakt. Hoewel men enkele sieraden, ingelegde harpen en kunstvolle 
speelborden in de graven heeft gevonden, neemt men toch aan, dat de bewoners van Ur 
niet zooveel rijkdom in de graven legden als de Egyptenaren dit hebben gedaan. Mannen
werden begraven in een volledigen tooi. Kralen van lazuur en kornalijn met gouden 
hangers werden om het hoofd gewonden. Oorringen en zware halsketens en zilveren 
kannen werden niet vergeten. Het lichaam lag plat uitgestrekt met het hoofd naar den 
muur. De grafkamers van hooggeplaatsten waren natuurlijk rijker en soms was hun lijk 
omgeven door talrijke andere lijken. Een hooge vrouwe lag op een baar, waartegen de 
lichamen van twee dienaressen gehurkt zaten, een aan het hoofd, een aan de voeten. 
Veel voorwerpen van goud, zilver en edelsteen omgaven de lichamen. Een bepaald soort 
scherven, die kleur afgeven, werd steeds aangetroffen in vrouwengraven, hetgeen moest
beteekenen, dat deze scherven tot de schoonheidsmiddelen uit dien tijd behoorden. Het
grootste gemeenschappelijke graf dat gevonden werd bevatte de lichamen van 6 mannen 
en 68 vrouwen.

16 september 1933  [...] Op de vraag of ook in vroeger eeuwen boekenverzamelingen
bestonden in den geest van onze bibliotheken, zal menigeen ontkennend antwoord geven.
Zelfs zij, die in het woord bibliotheek den Griekschen oorsprong terugvinden en 
bovendien weten, dat niet alleen tijdens de middeleeuwen maar ook véél vroeger bij de
Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren de literatuur bloeide, hebben dit verschijnsel
waarschijnlijk nooit in verband gebracht met boekerijen zooals wij die kennen. De uit
leem gemaakte leitjes van Assoerbanipal, die van 668—626 voor Christus leefde, en 
wiens bezittingen bij de opgravingen in het paleis te Ninive aan den dag kwamen, 
zoodat wij ze tot de Babylonisch-Assyrische cultuur kunnen rekenen beantwoorden 
immers al evenmin aan het begrip dat wij ons nu van een bibliotheek hebben gevormd 
als de papyrusrollen of de perkamenten teksten, die, kostbare overblijfselen uit een 
grauw verleden, den museumbezoekers door hun zeldzaamheid niet weinig imponeeren. 
Toch kende men, eeuwen vòòr de christelijke jaartelling wel degelijk boekerijen. De 
bovengenoemde Assoerbanipal bijvoorbeeld die de inscripties op steenen, dateerend van
vóór den zondvloed kon ontcijferen, liet de Babylonisch-Assyrische literatuur niet 
alleen systematisch rangschikken, maar zorgde er ook voor, dat vele van die stukken 
gecopiëerd werden. De door hem aangestelde bibliotheekambtenaren moesten zelfs een 
catalogus samenstellen.
Beroemd was onder andere de door Ptolemaies Soter omstreeks 283 jaar voor Christus, 
gestichte bibliotheek van Alexandrië. Deze, in het jaar 47 voor Christus vernietigde 
boekerij, omvatte de geheele Grieksche literatuur. De geweldige voorraad werken had 
men verkregen door eenvoudig heele ladingen boeken in beslag te nemen. Ook kwam het 
nog al eens voor, dat men in Athene exemplaren te leen vroeg, die het eigendom waren 
van den staat. Eenmaal in Alexandrië beland liet men dergelijke werken er "wennen", 
in het gunstigste geval stuurde men, in plaats van het origineele exemplaar een copie
terug. Trouwens reeds zes eeuwen voor Christus was Xerxes zoo vrij om een van de 
toentertijd bestaande particuliere bibliotheken naar Perzië te laten overbrengen. En 
van den Egyptischen koning Osynandias staat vermeld, dat hij een bibliotheek bezat 
die "Medicijn voor de ziel" werd geheeten. 
In den tijd, dat Griekenland werd onderdrukt, waren boeken en bibliotheken de eenige 
middelen waarmede men de cultuur van het land voor ondergang kon behoeden. 
Hooge waarde dient, in dit verband, gehecht te worden aan de tweemaal honderd duizend
rollen door Antonius bestemd als basis voor een bliblioteek, die de boekerij, welke 
in het zeven en veertigste jaar voor Christus in het "Scrapcion" werd vernield, moest
vervangen. Helaas werd ook deze heidensche bibliotheek gedeeltelijk in het jaar 351 
door verontwaardigde Christenen en voor de rest, in 641 door de Arabieren, vernield. 
Sommige geschiedschrijvers beweren zelfs, dat Kalif Omar de badkamers met den 
onschatbaren inhoud liet stoken. Hoe tragisch dit onherstelbare verlies op zichzelf 
beschouwd, ook moge wezen, Alexandrië had in elk geval haar roeping vervuld. Zij was 
niet slechts het brandpunt van de Helleensche wetenschap geweest, maar had ook, dank 
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zij de in deze stad toegepaste en streng wetenschappelijk doorgevoerde methodes, de 
antieke wereld beïnvloed. De cultuur van den Romeinschen keizertijd kan als een 
voortzetting van het in Alexandrië verrichte cultureele werk worden beschouwd. [...]

10 oktober 1933  Nieuwe mededeelingen uit de Leidsche verzameling 
van spijkerschrift-inscripties.
De studiereis, die de spreker in het voorjaar 1932 naar de opgravingen in Irak 
(Mesopotamië) heeft ondernomen leverde behalve 40 rolvormige zegels en 160 
terracottas en andere voorwerpen (thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden) 
o.a. een inscriptie op van koning Ur-dukugga (eerste dynastie van Isin, omstreeks 
2000 v. Chr.), voorts hymnen en bezweringen uit den tijd der dynastie van Larsa 
(ongeveer uit dezelfde periode), een astrologische oorkonde en een fragment van een 
omen-tekst uit de "bibliotheek" van koning Assurbanipal (omstreeks 650 v. Chr.), 
voorts zes brokstukken van het groote historische opschrift (de annalen) van 
denzelfden koning, en de helft van een cylindervorming opschrift van koning Sin-sar-
iskun, den laatsten Assyrischen koning vóór de verwoesting van Nineve in 612 v. Chr.,
den "Sarakos" of "Sardanapal" der klassieke schrijvers.
Over deze nieuwe en belangwekkende teksten deed de spreker enkele mededeelingen. Wat 
de zgn. eerste dynastie van Isin betreft, zoo wordt onze kennis betreffende dit 
belangrijke tijdvak na den ondergang van het Nieuw-Sumerische rijk en vóór de opkomst
der Amorieten thans verruimd. Een naam als die van koning Ur-dukugga was tot nog toe 
slechts uit de koningslijsten bekend. Door het Leidsche opschrift (een 
stichtingsoorkonde in zuiver Sumerisch, uit klei, in den vorm van een "paddenstoel") 
komt deze vorst thans te staan in het heldere licht der geschiedenis. Bovendien 
ontving de spr. door bemiddeling van den heer J. van der Poel onlangs uit Bagdad een 
kleine verzameling van kleitabletten, die in den vorigen winter bij Tell-Lachm ten 
Zuiden van Ur opgegraven zijn, en die nieuw licht doen vallen vooral op de 
geschiedenis van den stichter dezer dynastie, den koning Isjbi-irra, den Amoriet, die
met Elamietische hulp in het jaar 2187 aan de regeering van den laatsten koning van 
Ur een eind gemaakt heeft.
Ongeveer gelijktijdig met deze dynastie van Isin was die van Larsa. De ruines van 
Larsa (Senkereh) zijn nog nooit stelselmatig onderzocht, evenwel zijn talrijke 
oorkonden van deze plaats en uit deze periode omstreeks 2000 in de laatste jaren in 
den antiquiteitenhandel te Bagdad te koop aangeboden. Een verzameling van ongeveer 
honderd oorkonden (kleitabletten) heeft de spr. voor de Leidsche verzameling kunnen 
verwerven. Zes van deze oorkonden bevatten religieuze teksten (bezweringen en hymnen)
en van deze zes is weer verreweg het belangrijkst een uitvoerige magische tekst van 
43 regels ter eere van den god Asaru, den "Osiris" van Eridu. De spr. behandelt dezen
tekst (met een vertaling) en spreekt over het verband, dat tusschen dezen god en den 
Egyptischen Osiris moet hebben bestaan. Ook de overige bezweringen zijn nieuw en 
belangwekkend.
In een veel latere periode verplaatsen ons de nieuwe teksten uit de Leidsche 
verzameling, die de spreker daarna in vertaling meedeelt: uit den bloeitijd en uit de
periode van den ondergang van het Nieuw-Assyrische rijk. Beroemd is de "bibliotheek" 
van koning Assurbanipal, die in Koejoendjik (Nineve) gevonden werd, en waaruit de 
Leidsche verzameling reeds één exemplaar bezat. De mooie nieuwe tekst, welken de spr.
in April 1932 in Mosoel heeft kunnen verwerven, is zoo goed als volledig bewaard 
gebleven en van astrologischen inhoud. Het zijn voorspellingen naar aanleiding van 
bepaalde verschijnselen (verduisteringen enz.) van de maan en van bepaalde sterren. 
Ook het kleine fragment bevat voorspellingen.
Van historisch belang is het groote fragment van een stichtingsoorkonde van koning 
Sin-sar-iskun (620—612 v. Chr.). Bij de opgravingen van Assur waren reeds enkele 
brokstukken van deze oorkonde aan het licht gekomen, maar het belangrijkste stuk, 
waardoor het geheel pas volledig wordt en zijn historische waarde verkrijgt, ontbrak 
tot nog toe. Thans bevindt zich dit stuk in onze Leidsche verzameling en de spr. 
dankt aan de vriendelijkheid van prof. Andrae (den opgraver van Assur en thans 
directeur van het Berlijnsche Museum) de permissie, het geheele opschrift te 
publiceeren. Uit de vertaling, die de spr. voorloopig hiervan meedeelt, blijkt de 
geheele genealogie van dezen laatsten koning uit het geslacht der Sargonieden en tal 
van historisch en godsdiensthistorisch belangwekkende bijzonderheden. Ook deze 
laatste koning, die zich volgens de klassieke traditie zelf met zijn harem in de 
puinhoopen van zijn eigen paleis verbrandde, is van nu af door een volledig opschrift
(van 45 regels) in de reeks der Assyrische koningen vertegenwoordigd.

31 december 1933  NIEUW LICHT OP DEN BIJBEL 
Vondsten in het oude Syrië Een Semietisch epos ontdekt. Jeruzalem; de Exodus.
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Sedert 1929 doen Fransche archaeologen te Ras Schamra, een voorgebergte in Syrië by 
Ladikije (het oude Laodicea), zeer belangrijke opgravingen van een stad, die tijdens 
haar bestaan Ugarit heette. Men vond er een beschaving uit het tweede millennium v. 
Chr., die een mengsel was van velerlei gelijktijdige culturen, zooals die van Egypte,
van Mesopotamië, van Creta enz. Het allervoornaamste echter was de vondst in een 
tempel van tafeltjes met een ons onbekend spijkerschrift, die, dank zij het geniale 
werk van Bauer e. a" ontcijferd werden. De taal bleek een ons nieuwe Semietische te 
zijn, door sommigen voor een oud-Kanaänietisch dialect gehouden, en het onderwerp is 
een heldengedicht, dat wij het eerste ons bekend geworden stuk literatuur uit die 
streken mogen noemen.
Verrassend is het nieuwe licht, dat dit epos ons brengt voor menige bijbelplaats, 
waarvan "The Expository Times" ons een resumé geeft. Zoo komt in het gedicht dikwijls
de godennaam Schalem voor, die ons herinnert aan Jeruzalem, dat volgens oude 
opvatting oorspronkelijk zoo heette, vlg. psalm 76, 1 sq. "God is bekend in Juda, 
Zijn naam is groot in Israël, en in Salem is Zijne hut en Zijne woning in Zion". Zoo 
is volgens de traditie de in Genesis 14, 18 genoemde Melchizedek koning van Salem, de
heerscher van het oude Jeruzalem. Wij vinden dus hier een stad naar de godheid er van
genoemd, hetgeen ook elders voorkwam, zooals in Egypte, en wellicht ook geldt voor 
het Grieksche Athenae. In het Assyrisch heet dan ook Jeruzalem: Urusalim(ma), d. i. 
stad van den god Schalem.
Verder komt herhaaldelijk een godheid Aleïn of El of Elyon voor, namen, die in 
verband staan met Hebreeuwsche woorden voor "god" en "hoogste" en in den bijbel 
epitheta zijn van het Opperwezen. Die godheid wordt ook wel Baäl-Zeboel (eig. heer 
van het heiligdom) genoemd, ongetwijfeld een variant van Baäl-Zeboeb (heer van de 
vlieg), die in den bijbel (2 Kon. 1, 2 enz.) als god van Ekron voorkomt en later 
gelijk gesteld wordt met Satan, maar in Matth. 12, 24 nog Beëlzebul heet.
Nog merkwaardiger is een andere te Ras Schamra gevonden godennaam: Baäl-Zafon (heer 
van het Noorden?), die klaarblijkelijk evenals de god Schalem, ten grondslag ligt aan
een bijbelschen plaatsnaam, het in Exod. 14, 2 genoemde Baäl-Zefon, waar Farao de uit
Egypte getrokken Israëlieten achterhaalde. Nu weten wij, dat Phoenicische zeelieden 
by Pelusium in Egypte een heiligdom voor Baäl-Zafon hebben gesticht op een heuvel, en
dat deze later Mons Casius heette. En nu is het opmerkelijk, dat even ten Noorden van
Ras Schamra, waar, naar wij hebben gezien, die god thuis behoort, ook een Mons Casius
lag. Het is dus zoo goed als zeker, dat die godheid op den Mons Casius bij Ugarit een
eeredienst genoot en de Phoenicische zeelieden bij Pelusium een nevenheiligdom voor 
dien god stichtten. Echter is het niet aan te nemen, dat deze plek het Baäl-Zefon is,
waarvoor de Israëlieten zich legerden, want Pelusium lag in Noord-Egypte, aan den 
weg, waarvan het in Exod. 13, 17 uitdrukkelijk heet dat de Israëlieten dien niet 
volgden. Maar het is niet onmogelijk, dat ook een zuidelijker gelegen plaats naar de 
Phoenicische nederzetting of de godheid ervan is genoemd.
Deze ontdekking werpt dus wel eenig nieuw licht op den bijbel. "The Expository Times"
gaat nog verder, en vraagt zich af of die godennamen El, Elyon, Zafon soms den 
achtergrond vormen van Jesaja's beroemd spotlied op den koning van Babel (Jes. 14, 13
sq.): "(gij) zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijnen troon boven
de sterren Gods (Hebr. El) verheffen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst
aan de zyden van het noorden (Hebr. Zafon). Ik zal boven de hoogten der wolken 
klimmen, ik zal den Allerhoogste (Hebr. Elyon) gelijk worden". Dit merkwaardige 
tezamentreffen van de drie Klein-Aziatische godennamen, is wel frappant, maar de 
onderstelling van het blad lijkt ons meer geestig dan waarschijnlijk; men kan ook te 
veel willen vinden!

11 januari 1934  UIT HET LAND VAN ABRAHAM. 
Het werk van Sir Flinders Petrie bij Gaza. Sporen van het koperen tijdvak en dat der 
Hyksos. Graf van mensch en dier
In de "Manchester Guardian" schrijft Lady Petrie, de echtgenoote van den meer dan 
tachtig-jarigen prof. W. M. Flinders Petrie, over de resultaten van de opgravingen, 
die zij nog altijd met haar echtgenoot in de buurt van het oude Gaza verricht. 
Men weet, dat dit het land der Filistijnen is, en de streek is, waar de aartsvader 
Abraham volgens Gen. 20 en vgl. na zijn komst uit het Oosten, "als vreemdeling" 
gewoond heeft; te Berseba was hij, toen hij zijn zoon Isaac wilde offeren. (Gen. 21, 
33) Abraham moet volgens de meest verbreide meening omstreeks negentien eeuwen voor 
Chr. hebben geleefd, de belangstelling der opgravers gaat echter nu vooral uit naar 
oudere periode, o.a. die van het bronzen tijdvak, ±3500 voor Chr. 
Men weet, dat Sir Flinders Petrie de grondlegger is van de bijbelsche chronologie, en
dat hij door gebruik te maken van de eerder bekende tijdrekening van Egyptie, die van
het naburige Palestina bekend heeft gemaakt. — Aan de mededeelingen van mevr. Petrie 
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ontleenen wij het volgende: 
De exepditie werkt even ten Z.O. van het tegenwoordige Gaza, te Tell-el-Ajjul, waar 
het oude Gaza gelegen heeft: men ziet het op ons kaartje aangeduid met een paar 
stipjes op den rechteroever van het riviertje, dat bij het tegenwoordige Gaza in zee 
uitmondt. De stippen op den linkeroever duiden de plaats aan van het oude Gerar, waar
Abraham ook "als vreemdeling" heeft vertoefd (Gen. 20, 1).
De vroegste periode nu, waarvan de expeditie te Till-Ajjul overblijfselen heeft 
ontdekt, is het Bronzen tijdperk. In de aardmassa's van den heuvel vond men een 
verzameling grafkelders met kruiken van geelachtig aardewerk, en een groot aantal 
koperen dolken en een ongeveer 43 cm lang koperen rapier.
Het schijnt dat deze menschen geen bouwwerk op den heuvel hebben achtergelaten; 
wellicht hebben zij alleen tenten gehad.
De bewoners van dit tijdperk zijn waarschijnlijk opgevolgd door invallers, die uit de
richting van Noord-Syrië kwamen, ongeveer 3200 v. Chr., en die dus de voorgangers 
waren van de Hyksos of herdersvorsten, die ongeveer 2400 v. Chr. het land zijn 
binnengevallen.
In één seizoen is de expeditie erin geslaagd, een 4047 m² van het zuidelijke deel der
stad op te graven, benevens deelen van de vlakte aan den voet van den heuvel der 
stad, en van de stadsgracht. De sporen der stad behooren hoofdzakelijk tot het 
Kanaänitische tijdperk. Zij was op twee niveaux en aangelegd precies als elke 
Grieksch-Joodsche stad twee duizend jaar later.
De straten en hun kruisingen waren vrijwel recht, en de benedenverdiepingen van deze 
huizen met hun drie verdiepingen, waren tamelijk gaaf gebleven. Er waren centrale 
vuurplaatsen met een braadspit, voorts privaten en pottenbakkersovens.
De ingangen van de tempels, die bij twee paleizen behoorden, waren voorzien van 
gelegenheden voor religieuze wasschingen. Deze stad Is later beheerscht door de 
Hyksos of Herdervorsten, die te paard uit een of andere streek van Azië kwamen en 
Palestina veroverden ongeveer 2400 jaar v. Chr. en voortgingen om Neder-Egypte te 
onderwerpen, waar zij de vijftiende en zestiende dynastie hebben gevormd. In de 
vlakte aan den voet van de stad vond men bun graven: o.a. een graf, waarin de paarden
begraven waren, met de menschen er om heen. Vier ezels lagen naast hun eigenaar in 
een dergelijk graf. Onder de interessante voorwerpen, die gevonden waren, bevonden 
zich o.a. verscheidene wapens uit het koperen- en bronzen tijdperk, een kalksteenen 
beeldje; bronzen werktuigen en dolken, en gouden pennen en oorringen.

24 februari 1934  BELANGRIJKE OPGRAVINGEN IN MESOPOTAMIE. 
Onder leiding van prof. dr. H. Frankfort.
De Allard Pierson Stichting verneemt uit Bagdad, dat de drieledige expeditie van het 
Oriental Institute der Universiteit Chicago, die onder leiding staat van den 
Amsterdamschen hoogleeraar prof. dr. H. Frankfort, verbonden aan die Stichting, 
opzienbarende ontdekkingen heeft gedaan. 
In Tell Asmar, in de ruïnes van het oude Eshunna, had de expeditie reeds verleden 
jaar een tempel uitgegraven, die uit den tijd van Sargon van Akkad dateert. Onder 
dezen tempel liggen de ruïnes van zijn voorgangers, die in de voorafgaande eeuwen 
achtereenvolgens in gebruik zijn geweest. In de diepst gelegen en dus oudste van deze
tempels zijn nu deze maand zeer bijzondere beelden gevonden, in buitengewoon goeden 
staat bewaard. Zelfs de zwarte kleur van haar en baard der mannelijke figuren, en de 
oogen, met pupillen uit lapis lazuli of asphalt, en oogappels uit schelpen gesneden, 
zijn bewaard  Sommige beelden hebben een onder de Babylonische werken uit zoo ouden 
tijd ongeëvenaarde kunstwaarde en de stijl is in het algemeen zonder parallel. Dit 
komt omdat de tempel uit een vroegeren tijd stamt dan die, waartoe de oud-Sumerische 
vondsten van Ur, Lagash en andere plaatsen behooren. De zeer omstreden ouderdom van 
die vondsten kan nu ook, op grond van de nauwkeurige observaties in Tell Asmar 
gemaakt, met zekerheid worden vastgesteld. De graven van Ur moeten in het vervolg 
omstreeks 2750 vóór onze jaartelling gedateerd worden, de nieuw ontdekte tempel in 
Tell Asmar valt kort na 3000. 
De beelden waren bij een reconstructie van den tempel opgeruimd en onder den vloer 
naast het altaar begraven. Dat verklaart hun bijzonder goede conservatie, want het 
peil van den tempel ligt 9 Meter onder het huidige grondoppervlak, zoodat de 
sculpturen tegen den vernielenden invloed van het regenwater beschermd waren. Van 
zeer bijzondere beteekenis is nu het feit, dat zich onder de twaalf beelden er twee 
bevinden, die niet, zooals alle tot nu toe ontdekte Sumerische beeiden, menschelijke 
vereerders van de goden voorstellen, maar die als cultus-beelden in den tempel 
opgesteld waren. Zij verschillen dan ook geheel van de overige vondsten. Het eene 
stelt voor de Magna Mater, het andere de "god der vruchtbaarheid", aan wien de tempel
ook in latere tijden was gewijd, en die beter als de personificatie van de 
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levenskracht in de natuur is op te vatten. 
In de nabij gelegen ruïnes van Khafaje, waar een afdeeling van de expeditie 
opgravingen onderneemt, wordt een ongeveer even oude tempel, die aan den Maangod Sin 
gewijd was, uitgegraven. Hier zijn inscripties gevonden, die Khafaje identificeeren 
met een beroemde Sumerische "Koningsstad", Opis (ook nog door Xenophon en zijn 10.000
bezocht), waarvan de ligging onbekend was, hoewel een andere expeditie er drie jaar 
lang naar gezocht had. 
De derde afdeeling van de Oriental Institute expeditie, die in Assyrië, in Khorsabad,
werkt, een stad, die omstreeks 720 voor onze jaartelling gebouwd is, heeft ontdekt, 
dat het koningspaleis en een der voornaamste tempels op een bijzondere manier in het 
stadsplan geplaatst waren, en verbonden waren met muren en poorten, zoodat zij 
tezamen een citadel vormden. Bij een der poorten zijn merkwaardige reliëfs en a? 
beeldhouwwerken ontdekt. De opgravingen worden op alle drie plaatsen nog voortgezet.

26 februari 1934  OPGRAVINGEN IN PALESTINA. 
En in Syrië. Onderzoek van de tells.
In het "Zeitschrift der Deutschen Morgenlandisehen Gesellschaft" vinden wij het 
relaas van een stelselmatig onderzoek gedurende 1932 van de "tells" (heuvels met 
puinhoopen) in Syrië en een gedeelte van Palestina door A. Jirku.
In Syrië blijkt vooral de ouderdom van de talrijke tells rondom het overoude Damascus
van belang te zijn. De groote macht van dit rijk, zooals deze ons uit den Bijbel 
blijkt, kan onmogelijk alleen op de stad Damascus hebben berust, maar veeleer op een 
grooter gebied, waartoe dan talrijke steden behoord hebben, waar die Tells de 
overblijfselen zijn: het in den bijbel genoemde Syrische rijk. En deze macht zien wij
weerspiegeld in 1 Kon. 20,1 "En Benhadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijne 
macht; en twee en dertig koningen waren met hem, en paarden en wagenen; en hij toog 
op, en belegerde Samaria, en krijgde tegen haar." 
Jirku's tocht naar Palestina voerde bij Gisr benat Ja'kub (brug der dochter van 
Jacob), een weg even oud als de beschaving in deze streken, naar het dal van den 
Jordaan. Hij onderzocht den Tell el-Kadi, naar alle waarschijnlijkheid het bijbelsche
Dan, een der Noordelijkste steden van het gebied der twaalf stammen. Het heette 
oorspronkelijk Lesem of Laïs, maar is door leden van den stam Dan veroverd, zie Joz. 
19,47; Richt. 18,29. Blijkens de vondsten werd de stad reeds in het oudste bronzen 
tijdvak (±2500 v. C.) bewoond. In de nabijheid liggen ook de resten van Ijon en Abel 
Beth-Maächa, steden, die door Tiglath-Pileser IV ingenomen werden (zie 2 Kon. 15,29).
Zij schijnen daarbij voor goed verwoest te zijn.
Belangrijk is een nederzetting aan de zuidelijke punt van het Meer van Tiberias, 
tegenwoordig Churbet-kerak geheeten. Hier had dr. Sukenik reeds opgravingen gedaan, 
en hij had er een stad uit den Hellenistischen tijd, toenmaals Philoteria geheeten, 
gevonden. In den Talmoed draagt zij den naam van Beth-jerach (=huis van de maan). 
Jirku vond hier overblijfselen uit het bronzen tijdperk, maar wat van veel belang is,
ook potscherven uit den tijd tusschen 900 en 600 v. C. Hiermede is het bewijs 
geleverd, dat deze plaats ook in de Israëlietische periode bewoond was. Deze 
Israëlieten hebben waarschijnlijk aan de latere bewoners den naam Beth-jerach 
overgeleverd, die zeker van Kanaänietischen oorsprong is. In den bijbel komt deze 
stad toevallig niet voor, maar Jirku onderstelt, dat zij dezelfde is als Zeboel-
jerach (=woning van de maan), dat voorkomt op de eenige jaren geleden gevonden hoogst
belangrijke inscripties van Ras Schamrah, en waarin meermalen Palestijnsche steden 
worden genoemd. Deze tell wordt aan de Noordzijde ondermijnd door het woelige water 
van het Meer van Tiberias, en aan den Zuidkant en in het midden richten de 
werkzaamheden der Joodsche kolonies veel schade aan.

24 maart 1934  De chronologie van Jezus Christus.
Forschungen und Fortschritte van 20 Maart bevat een artikel van prof. Oswald Gerhardt
te Berlijn over bovengenoemd onderwerp.
We ontleenen er het volgende aan: 
De Evangeliën geven 3 aanduidingen voor het geboortejaar van Jezus: de door Augustus 
uitgeschreven volkstelling (Luc 2), den dood van Herodes (Matth. 2:19) en de Ster der
Wijzen uit het Oosten (Matth. 2). Uit goede bronnen is bewezen, dat onder Augustus 
een 14-jaarsche census werd ingevoerd en dat volgens de uitvoeringsbepalingen van 
dien census Jozef met Maria naar Bethlehem moest gaan, om zioh te laten "beschrijven"
(Luc 2:4 enz). Verder is door een inscriptie bewezen dat de in Lucas 2:2 genoemde 
Quirinus als legaat van Augustus de telling in Syrië moest uitvoeren. Deze census 
begon 10/9 voor Christus. 
Dat Herodes in het voorjaar 4 voor Chr. stierf, blijkt duidelijk uit talrijke 
berichten van Josephus en Dio Cassius. alsmede uit munten. Jezus is dus tusschen 9 en
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5 voor onze jaartelling geboren. Voor het vinden van het juiste jaar helpt de ster, 
waarvan Matth. 2:1—10 kort bericht. Over deze ster zijn niet minder dan acht 
verschillende hypothesen ontworpen: het is geen ster geweest maar een wonderlijk 
lichtverschijnsel of een wonderster, of een sterrehoop of een komeet, een tijdelijke 
ster of een nieuwe ster, een sterrebeeld, een planeten-conjunctie en tenslotte: de 
heele vertelling is niets dan een van die sterrensagen, welke in de Oudheid verteld 
werden. De beide laatste veronderstellingen werden het meest geloofd. 
De aanhangers van de conjunctie-hypothese meenden, dat het samenkomen van Saturnus en
Jupiter in het teeken van den Visch, dat in het jaar 7 voor Chr. plaats had, de Ster 
der Wijzen is geweest. Deze meening werd door Eranz Bolt heelemaal vernietigd, toen 
hij bewees, dat de constellatie onmogelijk als "de" ster kon aangeduid worden (Matth.
2:2, 7, 9 en 10). Boll geeft vijf bewijzen. De Magiërs zeiden, te Jeruzalem gekomen, 
"wij hebben zijn ster gezien", d. w. z. de ster van den Messiaskoning, wien 
aanbidding toekomt (vers 2 en 4). De andere bewijzen zijn zuiver astronomisch: "wij 
hebben zijn ster in opgang gezien". Herodes vroeg nauwkeurig naar het zichtbaar 
worden van de ster (vers 7). De ster ging voor hen uit (vers 9) toen de Magiërs van 
Jeruzalem naar Bethlehem gingen, tot de ster stilhield en stond boven de plaats, waar
het kindeke was (vers 10). 
Prof. Gerhardt heeft zes jaar gewijd, om te bewijzen, dat de sterverschijning in het 
jaar 7 voor Chr. godsdiensthistorisch, taalkundig eh astronomisch precies 
overeenstemt met het bericht van Mattheus.
Allereerst slaagde hij er ins de ster te identificeeren. Nog in den Reformatietijd 
wist men, dat "onder Saturnus' regeering Christus geboren werd (Trithemius, Petrus 
van Mirandola, Petrus Alliacensis). De heele Middeleeuwen door heerschte onder 
Joodsche en Christelijke geleerden dezelfde opvatting. Een voorbeeld slechts. Uit de 
Joodsche litteratuur blijkt dat de Joden van alle landen, van Spanje tot Ninive van 
800—1470 den Messias na een constellatie van Saturnus verwachtten. Al deze gedachten 
kwamen natuurlijk uit de Oudheid. De profeet Amos sprak het eerst van de "Godsster" 
Israëls (5:26). In dien tijd heette hij Chijsun en deze naam hing samen met het 
werkwoord, dat in het O.T. vaak het werken van God aanduidt. Men zag dus in den 
planeet, het gesternte den Wereldschepper. De Nationale Bibliotheek bevat een Joodsch
gebed aan Saturnus. De "ster" wordt met hem geïdentificeerd: In de Babylonische 
sterrenleer zijn Saturnus en Jupiter "de groote tweelingen" en in de astrologische 
ethnografie was Israël onder het sterrebeeld van den Visch gerangschikt. 
In Maart van het 7e jaar voor Chr. stonden voor den horizon van Babylon en Susa de 
visschen 's morgens een weinig boven den horizon: Jupiter ging in den morgen van den 
19en Maart na eenige maanden van onzichtbaarheid, stralend helder in de Visschen op. 
In de grootste spanning wachtten de magiërs nu op het oogenblik, waarop de 
hoofdfactor van de constellatie, Saturnus, zijn eersten vroegen opgang in de Visschen
volbrengen zou. Daardoor werd hij volgens de onverbreekbare regelen van hun kunst, 
"de heer der geboorte". Deze gebeurtenis is in het Mattheusverhaal tweemaal vermeld 
en wel met technische uitdrukkingen van de Grieksche terminologie: "wij zagen zijn 
ster in den opgang" en "Herodes vroeg nauwkeurig naar den tijd van het zichtbaar 
worden". Dit geschiedde in de eerste Aprilweek van het 7e jaar voor Chr. (Het bericht
van Hippolytus, dat Jezus den 2en April geboren werd. wint dus aan 
waarschijnlijkheid.)

Gerhardts astronomische berekeningen, door Ginzel en Neugebauer nagerekend, gaven dat
de laatste notities in het verbaal "de ster ging voor hen heen, tot hij kwam en 
stilstond boven de plaats, waar het kindeke was", de beweging van Saturnus in den 
tijd van omstreeks 10 October tot 15 December in het 7e jaar voor Christus precies 
vertolken. 
Gerhardt geeft dan een schetsje van den stand op 5 November, waaruit blijkt dat de 
magiërs letterlijk den indruk kregen, dat de ster voor hen uit ging en toen zij aan 
den voet van de bergen, waarop Bethlehem ligt, stilhielden, zagen zij de ster boven 
een deel van de stad. waarin zij later het Kind vonden. 
Het verhaal van Mattheus geeft dus als geboortejaar 7 voor Chr. Deze constellatie van
Saturnus was een wetmatig terugkeerend phenomeen, zij was er 126 en 66 voor Chr. 
geweest en herhaalde zich later. In Jeruzalem heeft niemand de constellatie zoo 
opgevat als de magiërs en Herodes. De heele Apostolische litteratuur zwijgt er van, 
omdat zij voor het Evangelie volstrekt van geen belang was, maar Mattheus kon de 
vlucht uit Egypte en de Kindermoord niet vertellen, als hij niet eerst van de magiërs
en de ster had gewaagd. Zijn verhaal bevat feiten en niets dan feiten, welke 
godsdiensthistorisch, taalkundig en astronomisch opgehelderd zijn.
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12 april 1934  Rede van Prof. Böhl.
In de avondvergadering der Ned. Herv. Pred. Vereeniging heeft prof. dr. F. M. Th. 
Böhl, over "De huidige stand der oud-testamentische opgravingen" gesproken. 
Spr. begon, aldus schrijft "Het Handelsblad" met een principiëele, methodische 
uiteenzetting over de beteekenis der opgravingen voor den huidigen stand der Oud 
Testamentische wetenschap Een vorige generatie van geleerden had weinig actieve 
belangstelling voor deze dingen; daarna vroeg men meer naar het feitelijke gebeuren 
en naar de verhouding tusschen Israël en omwonende volkeren; thans komt naar voren de
gedachte, de eenheid, het leven dat achter de feiten ligt. Geschiedenis is de 
geestelijke vorm, waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden (prof.
Huizinga). Dan moeten we ons dat verleden van dien cultuurkring duidelijk maken, 
waarvan Palestina een onderdeel vormt. En hiertoe wijzen de opgravingen ons den weg. 
Dan wordt het mogelijk, de wettelijkheid en werkelijkheid in de geschiedenis van 
onzen cultuurkring en van de menschheid te bepalen. De nieuwste vondsten (in de 
Libysche woestijn, bij Persepolis, in Beloetsjistan) geven ons inzicht in de laat-
palaiolithische en neolitische periode. Daaruit blijkt dat de menschen na de 
"Gletscherperiode" zich vestigden in telkens lager-gelegen vruchtbare riviervlakten. 
Met de volksverhuizingen van plm. 5000 v. Chr. in de vlakte van Indus, Eufraat, 
Jordaan en Nijl komen we tot het tijdstip, waarop ook in het Oude Testament de 
menschheidsgeschiedenis begint, aldus spr. Sumeriërs en prae-Sumeriërs hadden reeds 
te kampen met staatsopvattingen. Het sociaal-getinte communisme werd in den strijd 
tegen opkomend kapitalisme vervangen door het patriarchale stelsel en later door het 
absolutisme van de koningvergoding. Na 1700 v. Chr. kwam het leenstelsel op, daarna 
internationalisme met weer een sterk-nationalistische reactie. En gepaard daarmede 
gaat de opkomst van een nieuwe techniek. 
En Israël staat steeds in deze bewegingen. De voorloopers van Israëls godsdienst (den
aartsvaders) kunnen alleen begrepen worden uit en in de periode van leenstelsel en 
internationalisme; Mozes en zijn tijdperk evenzoo slechts uit en in de stormen van 
volksverhuizing en nationalisme in opkomst; Amos kan alleen begrepen worden met de 
dreiging van wereldmacht en opkomend kapitalisme en grootindustrie. Dit schema der 
rangschikking is te danken aan de resultaten der opgravingen. Hetzelfde geldt ook 
voor den godsdienst. De tegenstelling tusschen de magisch-sacrale godsdiensten van 
Babylon en Egypte en de transcendentie van Israëls Godsdienst, de strijd en synthese 
van deze beide zijn mede door de opgravingen beter verstaanbaar. Het profetisch-
priesterlijke ideaal als resultaat van dezen strijd kan zonder de priesterlijke 
hiërarchie van Ammon in Thebe en Mardoek in Babylon niet begrepen worden. De 
opgravingen der laatste jaren dragen derhalve veel bij tot nauwkeurige kennis van den
achtergrond van den cultuurkring, waarvan Israël een onderdeel vormde. Prof. Böhl 
vertoonde hierna een aantal lichtbeelden van de opgravingen van Ur, Uruk, Esjnunnak 
in Mesopotamië en van Sichem en Beth-Sean in Palestina.

10 mei 1934  Ur, de oudste stad der wereld 
EEUWEN LANG VERZONKEN 
Thans rijst Ur weer langzaam uit den grond tengevolge der nieuwste ontdekkingen 
Waar Abraham geboren werd
Een bericht in ons blad over de nieuwe successen by de opgravingen te Ur, heeft 
wederom de aandacht gevestigd op deze "stad van Abraham", waar een Engelsch- 
Amerikaansche expeditie reeds meer dan 15 jaar opgravingen verricht.
De expeditie heeft n.l. een kerkhof ontdekt, dat dateert uit de derde eeuw vóór 
Christus. Het kerkhof werd gevonden op een diepte van achttien meter. Vele vazen van 
albast, kalksteen en gips werden gevonden van groote artistieke waarde. Ook 
grafkelders werden ontdekt, waarin talrijke geraamten werden gevonden van menschen en
dieren. Deze vondst doet terugdenken aan de gewoonte der heerschers van Ur, die voor 
de begrafenis van de grooten der stad een massa-offer van menschen en dieren 
eischten.
De stad Ur, ook wel genaamd Ur der Chaldeeën, eeuwenlang verzonken in het 
woestijnzand, werd in 1854 opnieuw ontdekt. In dat jaar heeft n.l. de Engelsche 
consul te Bara, de heer Taylor, die zelf geen archeoloog was, een merkwaardige 
ontdekking gedaan. Hij constateerde, dat in de nabijheid van zijn verblijf een 
verhevenheid in den bodem merkbaar was, die geen heuvel kon zijn en die om haar 
eigenaardigen vorm de aandacht trok. Hij was niet de eerste, die deze eigenaardigheid
had gesignaleerd, want ook de Arabieren noemden den heuvel sinds jaren den 
"Pekheuvel". Maar Taylor, die een verzonken monument onder den grond vermoedde, liet 
een proef nemen en men vond het eerste spijkerschrift op steenen platen, waarop 
decreten van Nabonaid, den laatsten koning van Babylon, gegrift waren.
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De oudste stad
Men dacht bij deze vondst echter geen oogenblik aan Ur, maar aan Ninive, dat in dien 
tijd juist in het midden van de belangstelling stond. Pas enkele jaren later trok een
expeditie van het Britsch Museum, met professor Wooley aan het hoofd, erop uit, om de
opgravingen te beginnen. En hij is het geweest, die het eerst vaststelde, dat men 
hier te doen had met de oude stad, die de vaderstad van Abraham is geweest. 
Sinds 1922 werden groote gebouwencomplexen van de stad blootgelegd, en er gaat geen 
jaar voorbij, zonder dat deze expeditie nieuwe vondsten doet van groote waarde. 
De heuvel, waarover hierboven sprake is, werd gevormd door den toren van den tempel 
van Ur, dat gelegen was midden in de woestijn, die zich uitstrekt tusschen Bagdad en 
de Perzische Golf. De huidige spoorweg, die loopt van Basra naar het Noorden, 
passeert de ruïnes van Ur op een afstand van slechts twee kilometer. De stad lag dus 
midden in een dorre woestijn, doch dichter bij de zee dan thans het geval is, omdat 
de Perzische Golf vroeger minstens honderd kilometer noordelijk in het land had 
gedrongen. Het is bovendien niet uitgesloten, dat ook de Tigris dichter bij Ur lag 
dan thans, want herhaaldelijk heeft deze rivier, evenals de Euphraat, haar bedding 
gewijzigd. Men neemt zelfs aan, dat Ur gelegen was aan de scherpe bocht, die de 
Euphraat daar ter plaatse nam om zijn weg naar zee te vinden. 
Deze veronderstelling komt overeen met de gevonden teksten, waaronder er één is van 
een heerscher van Ur, die in een van zijn schrifturen mededeelt, dat hij de stad 
water verschaft heeft door den loop van de rivier naar zee te regelen. Dit was Rimsin
van Larsa, wiens geschriften dateeren uit de jaren 1970 vóór Christus. Bij de 
opgravingen werden dan ook talrijke kanalen gevonden, die de stad en de omgeving van 
Ur doorkruisten en het water uit de rivier heenvoerden, waar het noodig was. Het 
terrein was dus ten tijde van Ur van heel ander aspect en van veel grootere 
vruchtbaarheid dan de dorre vlakte van thans. 
De oude Sumeriërs, de bewoners van de streek, waar Ur lag, verkeerden in de meening, 
dat hun steden er altijd geweest waren van de schepping der wereld af. Wanneer Ur 
precies ontstaan is, heeft men nog niet kunnen uitvinden, maar zeker is, dat de bouw 
van de stad moet gezocht worden in de oudste oertijden. Men kan echter niet beweren, 
dat alle mededeelingen die gevonden werden, zuivere historie zijn. Het klinkt althans
niet aannemelijk, dat er in Ur koningen zouden hebben geregeerd gedurende 21 tot 27 
duizend jaar. Na den zondvloed zouden dynastieën van 23 koningen 24000 jaar aan het 
bewind zijn geweest. De gegevens uit lateren tijd, hoewel nog vóór Christus, klinken 
aannemelijker. Maar alles wijst erop dat Ur duizenden jaren oud moet zijn. 
Vermoedelijk is de stad reeds in den ouden tijd eenmaal verwoest geweest door een 
enorme overstrooming, althans te oordeelen naar een sliblaag van meer dan twee meter 
dikte, die de oudste vondsten van de nieuwere scheidt. Het groote verschil tusschen 
de cultuuruitingen van beide lagen wijst op een vrij groote onderbreking van Ur als 
bewoonde stad. Is deze overstrooming de zondvloed geweest? Feit is, dat de geweldige 
natuurramp, die deze overstrooming ongetwijfeld moest geweest zijn, zich uitgestrekt 
heeft over een onnoemelijke oppervlakte. 

Rijke grafkelders 
De koningsgraven, die thans weer zijn gevonden, dateeren misschien wel uit 3500 vóór 
Christus, ook de graven van particulieren zijn vermoedelijk uit dien tijd. En ook 
hier, evenals bij de Egyptische graven, is weer gebleken, dat de grafroovers niet 
hebben stilgezeten. Ze hebben zilver en goud gestolen, maar dit neemt toch niet weg, 
dat er nog talrijke sieraden zijn overgebleven, waar de heeren geen heil in gezien 
hebben of die te zwaar waren om mee te nemen, zooals b.v. groote zilveren 
leeuwenkoppen, die in groote hoeveelheden werden aangetroffen.
In sommige grafkuilen heeft men zestig tot zeventig lijken aangetroffen, de helft 
mannelijke de helft vrouwelijke. Deze lijken zijn oorspronkelijk de lichamen geweest 
van dienaren en dienaressen, die tegelijk met den koning of koningin, of althans 
aanzienlijke personen werden begraven. Zij waren gerangschikt in een keurige orde en 
overvloedig van sieraden voorzien. Hieruit kan men afleiden, dat zij niet in het graf
als levend begravenen gestorven zijn, maar vooraf werden gedood en in rijen werden 
neergelegd. Op hun lichamen trof men harpen en andere muziekinstrumenten aan, die er 
eveneens op wijzen, dat de lichamen geen seconde meer hebben kunnen bewegen. Toch 
zijn er meeningen, die verkondigen, dat dit met zoo is. Zoo werden ook wagens 
aangetroffen met paarden ervoor, die natuurlijk niet tevoren gedood konden zijn en 
deze wagens werden gereden door stalknechts, die vermoedelijk eveneens levend den 
grafkelder zijn ingegaan. We staan hier dan ook voor een van die geheimzinnigheden, 
die moeilijk te ontsluieren zijn. Waren de menschen levend of niet en zoo ja, zijn 
zij dan misschien op een vernuftige wijze en plotseling ter dood gebracht, op het 
oogenblik, dat de kuil volgestort werd? Nergens wordt ook maar een spoor van 
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doodstrijd aangetroffen. 
De begrafenis bij de inwoners van het oude Ur was een grootsche plechtigheid. Zoodra 
de lichamen, die den doode moesten vergezellen, waren neergelegd, werd vóór de 
opening van het graf een offer gebracht. Waren de lichamen toen dood, of alleen maar 
bewusteloos? Daarna bedekte men het graf met aarde, zoodat alleen de koepel nog boven
den grond uitstak. Op dezen koepel werden weer offers gebracht. Een tweede grafkelder
werd op den koepel gebouwd en hierin kwam het lichaam te liggen van een hoogstaand 
dignitaris, die zijn meester of meesteres eveneens in den dood gezelschap moest 
houden. Hoelang de bouw van zulk een graf en de voltooiing van een begrafenis geduurd
hebben, is niet te zeggen, maar zeker is, dat zij heel wat tijd in beslag hebben 
genomen. 
Particuliere graven waren uiteraard eenvoudiger. In het graf van een hofdame b.v. 
vond men haar lijk, rijk getooid met sieraden en kostbaarheden, doch hier werden geen
dienaren of dienaressen gevonden, evenmin als in het graf van een meisje van zeven of
acht jaar. 
Merkwaardigerwijs zijn verschillende dingen ongerept bewaard gebleven, terwijl andere
volkomen vergaan zijn. Zoo werden gouden haarbanden gevonden, die niets hadden 
geleden, terwijl de zilveren haarbanden vrijwel geheel door bodemzuren zijn verteerd.

De machtige stad
De voornaamste periode uit de geschiedenis van Ur is die der derde dynastie, welke 
ongeveer 108 jaar heeft geduurd en viel in den jaren 2300 en 2200 vóór Christus. In 
dien tijd was Ur de voornaamste stad en vermoedelijk de hoofdstad van Mesopotamië. De
koningen van Ur moeten toen over de geheele landstreek hebben geregeerd, hetgeen 
blijkt uit de verschillende beelden, die men in diverse steden van hen heeft 
gevonden. 
De eerste koning heette Urnammu, zijn zoon Dungi, die beiden groote bouwwerken hebben
laten uitvoeren. Ook Nabukadnesar, die eveneens over Ur heeft geheerscht, heeft 
groote restauraties laten aanbrengen. 
Deze eerste koningen hebben de stad en de streek tot groote macht gebracht, doch na 
Dungi zakte de cultuur geleidelijk af. Zijn opvolger Bursin bemoeide zich meer met 
oorlogen dan met cultuur en was voortdurend aan de grens van het land om opdringende 
vijanden te bestrijden. Deze vijanden werden echter steeds sterker en op den duur 
overmachtig. Elam, het hoofd der Amurru, veroverde tenslotte de stad en maakte een 
einde aan de heerschende dynastie. Behalve dat, vernielde hij verschillende gebouwen,
hetgeen men opmaakt uit de vele restauraties, die in latere tijden hebben plaats 
gehad. Ook het land werd door de Elamieten geplunderd, steden werden verbrand en 
tempels verwoest. En toen de koningen van Larsa later bezit namen van de stad, hadden
zij groote moeite hier en daar te herstellen, wat de wilde horden der Elamieten 
vermeld hadden. Zij slaagden gedeeltelijk, maar de oude glorie van Ur was verloren en
keerde niet meer terug. 
De prachtige tempel, eveneens door de Elamieten verwoest, is weer opgebouwd door 
Enanatum, die er het oude aanzien aan heeft gegeven, getrouw de teekenen der 
fundamenten volgend. Zoo kon men later althans uitmaken, dat de tempel oorspronkelijk
gebouwd was in opdracht van Bursin, wiens naam de Elamieten getracht hebben in te 
krabben. Er was echter voldoende overgebleven om de woorden te kunnen ontcijferen, 
die luidden: "Bursin, koning van Ur, koning van Sumer en Akkad, koning der vier 
hemelstreken, heeft dit gebouwd voor zijn meesteres Ningal". 

Het einde van Ur 
Uit de periode van 1900 tot 1400 v. Ch. is niets uit Ur bekend. Voor onze begrippen 
is dit een wonderlijk verschijnsel. Vijf honderd lange jaren, dat men niets, 
hoegenaamd niets kan ontdekken. Pas later komen weer wetenswaardigheden aan het 
licht, waarvan de voornaamste is de verovering van de stad door Nabukadnesar, dien 
wij zoo juist reeds hebben genoemd. Deze groote veroveraar heeft een definitief einde
gemaakt aan het zelfstandig bestaan van Ur. 
In 612 wordt de groote stad Ninive verwoest, hoofdstad van het Assyrische rijk. 
Babylonië is nu het machtigste rijk en heeft zijn tweeden heerscher Nabukadnesar als 
koning. Deze maakt Babylon, de hoofdstad van het rijk, tot de machtigste en grootste 
stad van het Oosten. En inderdaad heeft hij ontzaglijke tempels en andere groote 
gebouwen laten oprichten, die al het werk zijner voorvaderen in de schaduw stellen.
Hij heerscht ook over Ur en laat talrijke restauraties verrichten. Hij overdekt de 
stad als het ware met herstelde gebouwen en deed dit niet alleen in Ur, maar ook in 
andere steden die hij veroverde. 
Ook een van Nabukadnesar's opvolgers legde groote belangstelling aan den dag voor Ur,
waar zijn moeder priesteres was geweest, en dat dus als het ware zijn moederstad was.
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In 538 vóór Christus trok Cyrus van Perzië tegen Babylonië op en nam de hoofdstad 
Babylon in. De godenbeelden, die de laatste koning van Babylonië naar Babel had laten
brengen, werden door Cyrus weer aan de verschillende steden teruggegeven. Cyrus 
restaureerde eveneens vele gebouwen en liet een inscriptie in een der tempels 
aanbrengen, welke luidde: "De groote goden hebben alle landen in mijn hand gegeven". 
Hij behandelde de inwoners met welwillendheid en dwong hen nooit tot afval van hun 
godsdienst. 
Na de regeering van Cyrus raakt Ur in verval. Het zijn niet zoozeer de oorlogen, die 
Ur hebben doen sneuvelen, maar het grillige spel der natuur. De Euphraat begon haar 
loop weer eens te veranderen en maakte de landstreek tot een langzaam dorrende 
woestijn. Ur, dat eertijds aan een bocht van den vruchtbaren stroom had gelegen, kwam
nu zonder water. De kanalen waren tot verzanden gedoemd en langzaam liep de stad 
leeg. Ur was een ruïne geworden, waar nog alleen geitenhoeders waren achtergebleven. 
Hoelang dezen daar nog hebben gewoond, valt niet met zekerheid uit te maken. Vanaf 
450 vóór Christus is er niets meer omtrent Ur vernomen. Alleen in de tweede eeuw voor
Chr. spreekt een Joodsch-Grieksch schrijver nog van een zekere maanstad (wegens de 
aanbidding der maangodin), die naar hij beweert ook Urie werd genoemd, en die de 
geboorteplaats was van Abraham, zooals professor Woolley vertelt in zijn boek "Ur der
Chaldeeën". 
Eeuwen gingen sindsdien voorbij en van de eens zoo machtige stad Ur met haar hooge 
cultuur, bleef tenslotte niet meer over dan enkele heuvels, waarvan de grootste de 
"Pekheuvel" werd genoemd en waarvan niemand een veertiental jaren geleden vermoedde, 
dat onder deze heuvels de stad begraven lag, die Abraham het levenslicht gaf. 
Welbeschouwd heeft het Joodsche volk dus zijn oorsprong gevonden in het oude Ur. Het 
was de moderne wetenschap, die deze stad van Abraham uit den slaap der eeuwen heeft 
gewekt en voor ons een stuk oer-oude en hoogst interessante geschiedenis heeft 
blootgelegd.

26 oktober 1934  Over opgravingen in Syrië en Phoenicië.
Op uitnoodiging van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux met 
medewerking van het Oostersch Genootschap en de Vereeniging voor Wetenschappelijke 
Voordrachten te Leiden heeft prof. dr. Joh. Friedrich buitengewoon hoogleeraar aan de
universiteit te Leipzig in het rijksprentenkabinet te Leiden gesproken over: De 
opgravingen van de Academie des Inscriptions et belles lettres en ministère 
d'Education Nationale in Ras Esh-Shamra en Minet El-Beida en over de aldaar gevonden 
teksten.
Met de hem eigen scherpte had in het midden van de vorige eeuw Ernest Renan de 
noodzakelijkheid gezien, opgravingen in de kuststreken van Syrië en Phoenicië te doen
plaats hebben. Niet zoozeer stonden bij hem eventueele resultaten van het 
archaeologisch onderzoek op den voorgrond, maar veeleer verlangde hij, dat 
opgravingen aldaar zijn vermoeden, dat er een eigen phoenicische litteratuur geweest 
zou zijn, zouden bevestigen. Toen dan ook in 1860 Frankrijk in de toestanden in Syrië
ingreep, werd aan de militaire expeditie een wetenschappelijke toegevoegd. Op een 
viertal plaatsen werd gegraven. Het resultaat echter beantwoordde niet aan de hoog 
gespannen verwachtingen, de litteraire monumenten bleven uit. In het Louvre kregen de
antiquiteiten een achteraf zaaltje, waaruit de restauratie, in den afgeloopen winter 
hun pas de hun toekomende plaats heeft gegeven. Voor de tweede maal kwamen, na den 
wereldoorlog, de Franschen regelend in Syrië. Ook nu werd weer de volle aandacht aan 
de historische monumenten van het land gegeven. Onafgebroken geschiedden op tal van 
plaatsen opgravingen. De veertien banden van het tijdschrift, "Syria" leggen daarvan 
getuigenis af. Het bekendst zijn wel de opgravingen van prof. Montet uit Straatsburg 
sinds 1921 in Djebail (Byblos), 25 km ten N. van Beyrouth gedaan. Zij bewezen de 
belangstelling en de invloed der Egyptenaren voor en in deze streken, reeds kort na 
3000 v. Chr.
In 1928 werd in Minet el-Beida, een baai tegenover Cypros, 15 km ten N. van Laodikje 
een grafgewelf gevonden, waarin zich o.a. vaatwerk van Myceensch type bevond. René 
Dussaud, conservateur des antiquités et belles au Louvre, besloot, op voorstel van de
Académie des Inscriptions et belles Lettres, daar opgravingen te doen plaats hebben. 
Als leider wees men prof. Schaaffer uit Straatsburg aan. Bijgestaan werd hij door den
archaeoloog G. Chenet en den architect J. de Jaegher. Minet el-Beida bleek een 
necropolis van Ras esh-Shamra, het antieke Ugarit, te zijn, 1 km van de kust gelegen.
Die plaats was nu slechts een ruïneheuvel 20 m hoog, 1000 m lang en 150 m breed. Ook 
hier bleek de invloed van Egypte belangrijk geweest te zijn, maar daarnaast bleken 
alle culturen van het tweede millennium op de beschaving van dit handelsknooppunt 
ingewerkt te hebben, ook de myceensche. Het feit, dat zelfs Myceensche graven van het
dromos-type aangetroffen werden, geeft den opgravers aanleiding, daarin een 
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bevestiging van Forrers theorie over de Achajers in de Hethitische teksten.
Opmerkelijk is het, dat juist in dit vereenigingspunt van de verschillende 
beschavingen gevonden werd, in eigen taal en schrift, wat Renan eens zocht. In een 
alphabet, waarvan prof. Ebeling stuk voor stuk de karakters in bepaalde 
spijkerschriftteekens terugvond, werden, hier Phoenicische epen gevonden, die op de 
algemeene zijde van de semietische beschavingen een nieuw en verrassend licht werpen.

29 november 1934  Vondsten van Ras Schamra. 
Jesaja en de herrijzenis der dooden.
Reeds eerder hebben wij de beschreven kleitafels genoemd, die men te Ras Schamra (het
oude Ugarit) aan de Phoenicische kust eenige jaren geleden heeft gevonden en die een 
geheel nieuw licht op den bijbel werpen. In het laatste nummer van "The Expository 
Times" vinden wij daarvan nieuwe voorbeelden. Uit een van die tafels blijkt, dat de 
bewoners de gewoonte hadden om aan den ingang van graftomben platte, uitgeholde, 
steenen te plaatsen, om den regen en dauw daarin te verzamelen, want men geloofde, 
dat deze vochten der natuur tenslotte de herrijzenis der dooden zouden bewerken 
evenals zijn een plant doen herleven. Het schijnt, volgens het blad, dat dit Jesaja 
voor oogen zweefde, toen hij schreef (Hoofdst. 26, vers 19): "Uwe dooden zullen 
leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het
stof woont! Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de 
overledenen uitwerpen." 
Verder vindt men in de nieuwe vondsten beschreven, dat bij den dood van de godheid 
Aleïn, die den zomer voorstelt, zijn vrienden diepen rouw gevoelden en vooral zijn 
vader Baal, die ook den ouden naam Hadad voerde. Dit nu verklaart een tot nu toe 
raadselachtige plaats, nl. Zacharia 12, 11: "Te dien dage zal te Jeruzalem de 
rouwklage groot zijn, gelijk de rouwklage van Hadad-Rimmon, in het dal van Megiddon."
De beteekenis, die men volgens de gevonden tafels aan dit vers kan hechten is dus: 
"evenals Hadad den dood van zijn zoon bitter beklaagt, zoo zal het zijn in Jeruzalem,
waar de bewoners zullen weenen, zooals men dat over zijn zoon doet". 
De tafels scheiden duidelijk Astarte van Aschera als twee verschillende godinnen. 
Sommige geleerden hebben het bestaan van de laatstgenoemde betwijfeld, doordat zij 
onder dien naam slechts een heiligen boom bij een altaar verstonden of er een anderen
naam van Astarte in zagen. Maar de tafels bewijzen het tegendeel. Aschera wordt 
voorgesteld als de gezellin van Hadad en de moeder der goden, daar zij zeventig 
godheden voortbracht. Het feit nu, dat zij hier als godin optreedt, doet ons zien, 
dat Wellhausen, Klostermann, Kittel en anderen ongelijk hadden, toen zij 1 Kon. 18, 
19 als een laat invoegsel beschouwden. Want daar staat: "Nu dan, zend heen, verzamel 
tot mij het gansene Israël op den berg Karmel, en de vier honderd en vijftig profeten
van Baäl, en de vier honderd profeten van Aschera, die van de tafel van Izabel eten",
(de Statenbijbel vertaalt hier onjuist: de vier honderd profeten van het bosch). Hier
komt dus Baal dit is Hadad tezamen met zijn gezellin Aschera voor, en dit geeft juist
blijk, dat wij hier met een zeer oude traditie te doen hebben. Zoo was ook de dienst 
van Baal en Aschera, dien Manasse in navolging van Achab in den tempel te Jeruzalem 
instelde (2 Kon. 21, 3 vlgg. vooral vers 7), geen andere dan die van Hadad en zijn 
gezellin en het paar werd natuurlijk vergezeld van hemelsche scharen, want wij vinden
van koning Josia beschreven (2 Kon. 23, 4): "En de koning gebood den hoogepriester 
Hilkia, en de priesters der tweede orde, en de dorpelbewaarders, dat zij uit den 
tempel des Heeren alle gereedschap, dat voor Baäl, en voor Aschera en voor al het 
heir des hemels gemaakt was, uitbrengen zou." 
Een andere godin die men in de tafels vond, is Anath, die ook bij de Joden te 
Elephantine als gemalin van de grootste hoogheid werd vereerd. In het Oude Testament 
komt zij nog slechts in enkele eigennamen voor. Een harer tegenstanders was "Adam", 
die in de streek van den opgang der zon woonde en uit den bijbel weten wij dat Adam 
in den tuin Eden, in het Oosten (Genes. 2, 8 en vlgg.) werd geplaatst. En hoewel nu 
op de Ras Schamratafels Eva niet voorkomt, schijnt er ook hier een nieuw 
aanknoopingspunt met het overoude bijbelverhaal aanwezig te zijn.

9 februari 1935  Het land Ophir.
En Ophir? De oude strijdvraag over de luiste ligging mag nu wel als beslist beschouwd
worden. Het lijdt geen twijfel of het is het oude Apir, zooals dat voorkomt en een 
oorkonde van Elam (2000 voor onze jaartellng) in keilschrift. Het lag tusschen Susa 
en de Perzische Golf. In dit verband mag herinnerd worden aan de prachtige gouden 
scarabee, die Dunand te Byblos in Phoenicië ontdekte. Er zijn op dit kunstrijk 
gesiceleerde werk twee tafereeltjes aangebracht die beide ontleend zijn aan het 
handelsverkeer uit die dagen. Het eene stelt den uittocht van een expeditie naar 
Ophir voor, waarbij de koning nog de laatste aanwijzingen vóór het vertrek geeft; het
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andere toont een slaaf, die een baviaan aan een koord meevoert.

6 maart 1935  De nieuwste opgravingen in Mesopotamië en Palestina
LEEUWARDEN. Voor het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde hield 
prof. dr. F. M. T h. Böh1, van Leiden, een inleiding met lichtbeelden over de 
nieuwste opgravingen in Mesopotamië en Palestina.
De spr., die voornamelijk groote bekendheid heeft verworven door zijn opgraving van 
het oude Sichem en die herhaaldelijk het terrein der jongste opgravingen bezocht, 
beperkte zich na een algemeene inleiding tot het vertoonen en bespreken van enkele 
der meest kenmerkende van de nieuwste vondsten in Babylonië en Palestina en wel 
vanuit het standpunt, dat de oude en nog zooveel eenvoudiger verhoudingen en 
beschavingen te beschouwen zijn als paradigma en historische grondslag van onze 
tegenwoordige beschaving.
Men kan spreken van één groote, eenvormige ontwikkeling der beschaving na het einde 
van de laatste groote gletscherperiode, die haar eerste en hoogste bloei bereikt 
heeft in 
de alluviale vlakten 
bij de uitmondingen der groote rivieren. Sedert het einde der laatste 
gletscherperiode (pl.m. 8000 v. Chr.) zijn de menschen geleidelijk tot rust gekomen, 
zoowel in Zuidelijk Europa als in de hooglanden en de heuvellanden van Noord-Afrika 
en Zuid-West Azië. Noordelijk Europa lag toen nog onder het gletscher-ijs. De 
alluviale vlakten bij de uitmondingen van Nijl, Euphraat en Tigris waren nog bezig te
ontstaan en waren nog onbewoonbare moerassen.
In de periode van 8000—5000 voor Chr. heeft op de hoogvlakten van bedoeld gebied de 
neo-lithische cultuur gebloeid, een boerencultuur. Hier ontstond de landbouw bij nog 
half nomadische volken en dat is het begin geweest van onze beschavingskring. Een 
groote catastrofe, die vergeleken kan worden mei het smelten van het gletscher-ijs, 
is sindsdien niet meer voorgekomen. Toch heeft de ontwikkeling niet zonder 
onderbreking plaats gevonden.
Het waren de alluviale laagvlakten, die door hun onvergelijkelijke vruchtbaarheid een
sterke aantrekkingskracht op de menschheid uitoefenden. Voor onze beschavingskring 
zijn daarbij van belang: de Nijldelta, de delta's van de Eufraat en de Tigris (later 
samengegroeid), de delta van de Jordaan aan de Doode Zee en de delta van de Indus.
Deze moerassen begonnen van 5000 v. Chr af bewoonbaar te worden. De vruchtbaarheid 
was paradijsachtig. We mogen dan ook bij vergelijking spreken van vier paradijzen. 
Zij trokken de bewoners van de hooglanden, die al een lange ontwikkeling achter de 
rug hadden, met magische kracht.
Om deze woeste vlakten in cultuur te kunnen brengen, moesten eerst de moerassen 
drooggelegd en de overstroomingen gereguleerd worden. Men moest 't land inpolderen. 
Dijken, kanalen, slooten, waterwerken moesten worden aangelegd. Dit alles is slechts 
mogelijk bij het bestaan van groote gemeenschappelijke organisaties. Zij treden hier 
voor het eerst in de geschiedenis op en zoo zijn deze alluviale vlakten de leerschool
geweest van 
de eerste staatkundige organisaties.
Hier werd de Staat geboren in de ruimste beteekenis van het woord. Hier ligt het 
einde van de voorgeschiedenis en het begin van de geschiedenis der menschheid. Het 
eerste kerngebied is de Nijlvlakte (Egypte behoort cultureel overwegend tot Zuid-West
Azië); het tweede is het dal van Jericho, nog lang voordat er van een volk Israël 
sprake was; het derde is Mesopotamië, waarbij men echter niet in de eerste plaats 
moet denken aan Babylonië, dat eerst tot bloei kwam in de 20e eeuw v. Chr. (Hammurapi
1955—1913). Voordien was beneden-Mesopotamië bewoond door twee volkeren, de 
Semitische Akkadiërs in het Noorden en de Sumeriërs in het Zuiden. De Eufraat en de 
Tigris waren toen nog niet vereenigd.
Een stad als Ur, thans diep in het binnenland, was omstreeks 3000 v. Chr. te 
beschouwen als het Sumerisch Venetië, een havenstad aan een lagune, met de open zee 
verbonden. Eridu, de stad van de watergod, lag op een eilandje, thans is het een 
onherbergzame woestijn. Zoover is de delta naar de zeezijde uitgegroeid.
In dit gebied zijn belangrijk de opgravingen van Ur, Uruk, Gafatsji en Tell Asmar. In
Palestina die van Biblos, Ras Sjamra, Sichem en Bethsean.
Spr. gaf vervolgens ter inleiding een aantal luchtfoto's, genomen op een tocht naar 
het terrein der opgravingen, o.m. van de tempeltoren van Akar Kuf, die nog niet is 
onderzocht, van Sileusia, de Helleensche voorlooper van Bagdad, de troonzaal van 
Ktesifon (550 na Chr.), van koning Gosros, de laatste groote zelfstandige koning van 
dit land, voordat het door de Islam werd veroverd.
Vervolgens vertoonde spr. een luchtfoto van Ur met de tempeltoren van Urnammu, een 
geweldig bouwwerk met hooge uitwendige trappen. Verondersteld werd dat op deze tempel
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ieder jaar met nieuwjaar de Maangod uit de hemel daalde. Hij daalde dan in processie 
met de andere goden de hoofdtrap af naar de onderaardsche tempel aan de voet van de 
toren. Hier vertoefde hij drie dagen en bestreed er in de onderwereld de machten van 
den chaos, waarna hij als triomfator weer omhoogsteeg op de toren, waar zijn 
opstanding gevierd werd, wellicht ook met de ritus van de godenbruiloft, waarna hij 
naar de hemel terugkeerde.
Hierna noemde spr. de oude steden Assur, Kala, Nineveh en Gorzabad. Iets verder naar 
het Oosten lag Kerkuk, dat van belang is omdat het het centrum was van de gemengde 
cultuur van Semieten en van de Churriten (Horieten), een ras, waaromtrent men de 
laatste jaren hoe langer hoe meer inzicht verkrijgt.
Na deze inleiding gaf spr. een indruk van de laatste resultaten der opgravingen, 
beginnende bij die van Ur. Deze zijn kort na de wereldoorlog begonnen onder leiding 
van de sinds overleden Hall en voortgezet door C. L. Woolley, doch na buitengewoon 
belangrijke resultaten het vorig jaar wegens gebrek aan middelen gestaakt. Voor 1927 
vermoedde men geenszins, dat de Sumerische beschaving met de Egyptische cultuur van 
het oude rijk te vergelijken is.
O.m. vond Woolley op groote diepte onder Ur een dikke laag steriel zand en hij 
verklaarde dit als 
een bewijs van de zondvloed. 
Spr. bleek het hiermede niet eens te zijn. Ten eerste is de begrenzing van deze laag 
zeer beperkt. Onder Uruk komt zij op hetzelfde niveau niet voor en onder Kisj ligt 
een vergelijkbare laag op een geheel ander niveau. Ten tweede getuigen de bodemresten
onder en boven de laag van volkomen dezelfde cultuur, terwijl toch verondersteld mag 
worden dat na een alles-vernielende zondvloed een andersoortige cultuur moet zijn 
ontstaan. Spr. verklaart het bestaan van deze steriele laag uit de wil van de 
bewoners uit hun tempel op volkomen reine grond te bouwen, waartoe ze dus zand uit de
lagune gehaald hebben.
Uit de oudste periode van Ur (4000, misschien 5000 v. Chr.), heeft men sporen 
gevonden van een primitieve kunst, o.a. terra cotta-beeldjes van een vrouw met een 
kind Beide hebben als hoofd een slangekop, hetgeen wijst op de vereering van de 
slangengodin als godin van de onderwereld. De groote bloeitijd van de vroege 
beschaving valt hier in de periode van 3000—2600 v. Chr., te vergelijken met het oude
Egyptische Rijk van Nemes.
Een zeer kunstzinnig samengesteld mozaïk geeft ons een voorstelling van het rastype 
der Sumeriers en van hun beschavingspeil. Er komen o.m. strijdwagens op voor, die 
bewijzen, dat hier de groote 
uitvinding van het wiel 
moet hebben plaatsgevonden. (Zelfs tijdens te bouw der piramiden was het wiel in 
Egypte nog niet bekend). 
Voorts vertoonde spr. een gouden beeld uit het groote graf van Mes Kalam Dug en een 
gouden masker, welke spr. in verband brengt met afschuwelijke menschenoffers. (De 
ontgraver Woolley zelf spreekt hier van menschen, die den koning vrijwillig in de 
dood volgden). Spr. denkt aan de viering van de godenbruiloft, waarna het gevolg des 
konings vrijwillig de dood in ging. (In dit massagraf zijn in opeenvolgende lagen 
groote hoeveelheden overblijfselen gevonden van mannelijke en vrouwelijke hovelingen,
soldaten, strijdwagens enz., allen ordelijk in groepen de dood ingegaan. Verslagg.). 
Een beeld van den maangod, een gouden stierenkop met een blauwe baard van lapis
lazuli, doet denken aan het sprookje van Koning Blauwbaard. Merkwaardig is ook het 
gouden beeld van een ram, versierd met lapis lazuli, tusschen een bloemstruik (zie 
afbeelding). Spr. verklaart dit ale een voorstelling van de godheid der mannelijke 
kracht (ram) en van het vrouwelijke (bloemen). Dergelijke bloemen werden ook 
aangetroffen als hoofdtooi van een godin (zie afbeelding). 
(Woolley brengt den ram, dien hij "de ram in de struiken" noemt, in verband met den 
ram van Abrahams offer. Verslagg.). Vervolgens liet spr. eenige beelden zien van de 
opgravingen van Tell el Obeid, waar buiten de tempeltoren een necropolis ligt. Een 
bronzen plaat boven de ingangspoort vertoont twee herten en een adelaar met een 
leeuwenkop, te beschouwen als het wapendier van het land Sumer. Uit Uruk, (Bijbelsch 
Erech Gen. 10:10), een der alleroudste steden van beneden-Mesopotamië, vertoonde spr.
de tempeltoren van den hemelgod Anu en de godin Isehtar (Astarte) uit de derde 
dynastie van Ur (2000 v. Chr.). 
Onder Uruk trof men de eerste bewijzen aan van een
prae-Sumerische beschaving 
uit 4000—3600 v. Chr. De kunst is er reeds vrij hoog ontwikkeld; fraaie mozaïken en 
rolstempels met realistische dierenbeelden, plastische voorstellingen van menschen en
goden, doch nog geen spoor van het latere cijferschrift, behalve misschien in de vorm
van een zeer primitief beeldschrift, waarin verband met het latere spijkerskrift 
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echter niet is te ontdekken.
Na 3600 volgde een tijd van betrekkelijk verval, misschien door het binnendringen van
volkeren uit de steppen, wellicht de allereerste voorloopers van de Semieten.
Hierop volgde een tweede Sumerische invasie, die gekenmerkt wordt door de hoogste 
bloei der Sumerische beschaving in 3000— 2600. Al deze perioden laten zich bij het 
afdalen in de ontgravingsputten duidelijk onderkennen.
Uit de oudste periode is afkomstig een beeld uit het heiligdom, gewijd aan den 
hemelgod Anu. Deze tempel moet gebouwd zijn door een bergvolk, dat nog geen 
tichelsteenen kende, maar een soort van flesschen gebruikte voor versteviging van de 
leemen fundamenten, op wier top zij een kalksteenen tempel bouwden.
Spr. wees er op, dat in de oudste perioden een hemelgod werd vereerd, terwijl men 
later kwam tot vereering van vegetative goden en de god van het sterven en 
wederopstaan in de natuur. Deze vervanging van het astrale door het vegetative 
element is kenmerkend.
In Chafatsjé, het oude Sumerische Opis, zijn belangrijke beelden gevonden, die een 
duidelijke voorstelling geven van het prae-Sumerische rastype (de menschen met het 
vogelgezicht). Zij behooren in geen geval tot het Semitische ras. Zij hebben (2900 v.
Chr.) reeds het spijkerschrift uitgevonden en voor het eerst de loop van de sterren 
opgeteekend; een beschaving, waaraan wij nu nog veel hebben te danken. 
Hier vond men voor het eerst ook een groep van godenbeelden met hunne vereerders. 
(Opmerkelijk is de "moderne" kleedij van deze menschen). Zeer belangrijk is de
eenheid in beschaving, 
die in zeer verschillende plaatsen aan den dag kwam, hetgeen wijst op het bestaan van
één groot rijk. 
Zoo vond men in Tell Asmar een defect overwinningsmonument dat gecompleteerd kon 
worden met deelen, die men in Ur aantrof. Dit bewijst, dat de koning deze monumenten 
ook naar de provinciesteden van zijn rijk bracht Voorts wordt deze cultuureenheid 
bewezen door vergelijking van de vondsten te Tell Asmar en te Tell Hariri. (die ver 
van elkander verwijderd liggen) al is de taal der inscripties verschillend, n.l. 
Sumerisch en Semitisch. Hier ziet men dus reeds, dat eenheid van cultuur tot in de 
kleinste onderdeelen mogelijk is bij verschil van taal en ras.
Ook blijkt uit de vondsten een innig contact met het dal van de Indus, o.a. uit 
zegels, waarop afbeeldingen van de Indische olifant en rhinoceros. De inscripties 
dezer zegels, die nog niet ontraadseld zijn, doen zelfs verband vermoeden met het 
Paascheiland (Chili) Bewezen is in ieder geval dat er in de periode 2900—2600 een 
levendig contact was tusschen Mesoptamië en Voor-Indië. 
Toen de Sumeriers het land in 3000 voor de tweede maal veroverden, vestigden zij er
een communistische samenleving. 
Zij beschouwden de godheid als de eigenaar van het land en den koning als den 
beheerder van de goederen. De god daalde jaarlijks eenmaal uit de hemel neer om 's 
konings beheer te reviseeren. Het was dus een Sacraal communisme. De menschen waren 
slechts de vruchtgebruikers. Voor de diensten, die zij aan de tempel bewezen, werd 
hun land ter bebouwing gegeven, doch zelf bezaten ze niets. Spr. toonde een register 
van landtoewijzing in spijkerschrift. 
Enkele latere priester-vorsten hebben door speciale wetgeving dit communisme trachten
te handhaven tegen 
het binnendringend kapitalisme, 
dat de Semieten, die onder een patriarchaal stelsel met persoonlijke eigendom 
leefden, invoerden. Bij hen was de koning niet de vertegenwoordiger van God, maar de 
rijkste van het volk. De grootste dezer Semitische koningen was Sargon I. Nadat deze 
invasie van Akkadiëre zich vijf generaties lang had gehandhaafd, volgde een inval van
noordelijke barbaren. In het Zuiden hebben de Sumeriers weer een renaissance beleefd 
(2400—2000 v. Chr.) waarbij koning Gudea het oude communisme weer herstelde, doch 
thans was dit slechte mogelijk, doordat de koning zichzelf voor een godheid 
verklaarde. Hij was dus niet langer de beheerder van gods goederen, doch als god zelf
de bezitter, het meest zuivere absolutisme.
De vereering van dezen koning-god kwam aan 't licht bij de opgravingen van Tell 
Asmar, n.l. de tempel van Gemilsin, een koning uit de derde dynastie. Hij resideerde 
in Ur, doch tijdens zijn leven werden hem overal in de provincies tempels gebouwd. 
Ten slotte gaf spr. nog enkele indrukken van de opgravingen in Palestina, Phoenicië 
en Syrië, n.l. van Tell Dewajar, Schephela, Bethel, Sichem, Bethsean en Ras-Sjamra.
De oude haven Minet el Beida (ten noorden van Biblos) lag recht tegenover Salamis op 
het eiland Cyprus en was de invalspoort in West-Azië van de Myceensche en Helleensche
cultuur. Ook is dit belangrijk handelspunt een Egyptische vazalstad geweest zoodat 
men er een mengsel van oude culturen aantreft. Minet el Beida was de voorhaven van 
Ras Sjamra, dat de groote bemiddelaar is geweest tusschen oost en west. Naast sporen 
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van Egyptische, vindt men hier de Phoenicische, de Hetitische, de Myceensche en de 
Grieksche cultuur. Ook heeft men hier inscripties in een alphabetisch spijkerschrift 
van 28 letters gevonden, die mede van belang zijn voor de bestudeering van het Oude 
Testament.
Voorts toonde spr. nog enkele stukken uit Tell el Chasur aan de Doode Zee uit 3000—
2500 v. Chr., o.m. het oudste fresco uit die streken.
Met de reconstructies der muren en poorten van het oude Sichem besloot spr zijn 
belangwekkende serie lichtbeelden, de cyclopische muren die plm. 1200 v. Chr. door de
invallende Israëlieten verwoest zijn. 
Van de voorgeschiedenis van Mesopotamië was vijf jaar geleden nog niets bekend. Thans
staan deze prae-bhstorische vondsten (4500—3000 v. Chr.) en die van Ras Sjamra uit 
2000—1200 v. Chr. in het middelpunt der belangstelling van heel de geleerde wereld.

26 mei 1935  NEBUCADNEZAR EN ZIJN RESIDENTIE 
DE HANGENDE TUINEN VAN BABYLON
REEDS onder Nabopolassar, die tesamen met Cyaxares het machtige Assyrië ten val had 
gebracht begon de wederopbloei van het Babylonische Rijk. Wijsheid sprak uit 
'sKonings maatregelen en het volk leefde tevreden. Er was werk, veel werk in Babylon,
want de Koning, reeds grijzend, wijdde zijn krachten aan de werken des vredes.
Toch wist de Kroonprins hem er van te overtuigen, hoe noodig het was het voortdringen
van de Egyptenaren in Palestinia te stuiten en in bezit te nemen van de voormalige 
Assyrische gebieden. Aan het hoofd van een groot en wel uitgerust leger trok de jonge
Vorst de hoofdstad uit. Voorbij de muren van het paleis zijns vaders voerde hij zijn 
mannen. Want op het platte dak, omringd door zijn grooten, sloeg deze den uittocht 
gade. Met zichtbare vreugde beschouwde hij de slanke gestalte op den prachtigen 
strijdwagen, die voor het voetvolk uitreed. 
Na vele weken kwamen berichten van zege binnen. Bij Karkemisch was Necho, de 
Egyptische Pharao, beslissend verslagen. Geheel Syrië en Palestina lagen voor de 
overwinnaars open. Maar al spoedig keerde het leger terug; Nebucadnezar moest zich 
van zijn troon verzekeren. IJlboden hadden hem den zorgwekkenden toestand van zijn 
vader doen weten. Zoo geviel het, dat het volk van Babylon in 604 v. Chr. rouwde en 
feestvierde.

Maar toen de drukke dagen voorbij waren, werd met alle kracht aan de voorbereiding 
van een nieuwen tocht gewerkt. De Koning van Juda had aan de inblazingen van den 
Egyptenaar gehoor gegeven en was in opstand gekomen. Snel trok Nebucadnezar naar den 
haard van het verzet Jeruzalem werd ingenomen en Jojakim, zijn Koning, beloofde 
getrouwelijk de opgelegde schatting te betalen. De overwinningsroes was den jongen 
Vorst naar het hoofd gestegen. Syrië moest en zou bij het rijk gevoegd worden. Zoo 
trok hij rond om de potentaten en machtige steden zijn wil op te leggen. De 
handelsplaatsen aan de kust gaven hem echter veel moeite. Met geduld en overleg moest
hier gehandeld worden. Tyrus, dat niet voldoende te blokkeeren was, ontving steeds 
hulp van buiten. Zoo zag hij zich genoodzaakt, de stad tien achtereenvolgende jaren 
ingesloten te houden. Toen, zonder evenwel overwonnen te zijn, erkende Tyrus op 
zekere voorwaarden de heerschappij van den Babylonischen Koning. Hiermee werd de rij 
der krijgsbedrijven gesloten. Nog eenmaal, wanneer Juda opnieuw in opstand komt 
zouden de wapenmagazijnen van Babylon leeg staan en de Koninklijke strijdwagen 
verdwenen van de plaats, waar de paleisdienaren hem jaren achtereen gezien hadden.
Het lag Nebucadnezar niet in rust en feesten den dag van het heden tot verleden te 
doen worden. Zijn dadendrang dreef hem van het een tot het ander. De werken van zijn 
vader waren reeds vele. Tempels had hij doen herbouwen, wegen aanleggen en grootsch 
was zijn paleis. Den zoon echter is dit niet genoeg. 
Hoort, hoe hij in een tegelstempel spreekt over zijn ondernemingen:

"Van Doel-Azag, de verblijfplaats van den Ziener, het vertrek van het Noodlot tot aan
Aiboer-Sjaboe, de straat van Babylon, tegenover de Poort van Beltis, had hij 
(Nabopolassar) met toerminabandasteen den weg voor de processie van den grooten Heer 
Mardoek verbeterd.
Aiboer-Sjaboe, de straat van Babylon, hoogde ik voor de processie van den grooten 
Heer Mardoek met een dikke aardlaag op en met toerminabandasteen en bergsteen maakte 
ik de processiestraat van de Illoepoort voor de processie van Zijne Hoogheid 
geschikt, verbond ze met de deelen, die mijn vader gebouwd had en maakte zoo een 
prachtigen weg."

Werkzaamheden van wijdere strekking waren het die de in het inschrift vermelde 
ophooging van de Processiestraat noodig maakten. De muren van den Zuiderburcht die 
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als een vooruitgeschoven post den toegang tot de stad en den weg naar het water 
dekten, waren belangrijk opgehoogd en versterkt
In aansluiting daarmee werd de prachtige Isjtarpoort - verbouwd en vergroot en kreeg 
den waarin de onderzoekers haar thans vonden. Een grootsche toegang moet Babylon aan 
deze zijde gehad hebben. Buiten de poort zette de Processiestraat zich nog een eind 
voort, begrepen binnen begeleidende muren, waarvan de wanden met het of donkerblauw 
gekleurde tegels waren bekleed en waarop van afstand tot afstand geweldige leeuwen in
relief den komende tegemoet schreden. De Isjtarpoort zelf — een doorgang, geflankeerd
door twee hooge torens — was eveneens bekleed met blauwe tegels. Ook hier braken 
stieren, leeuwen en draken in levendige kleuren de eentonigheid der enorme vlakken.
De Zuiderburcht verhief zich op den heuvel Kasr. Het palels van Nabopolassar besloeg 
slechts een klein gedeelte ervan. De bouwwoede van den zoon spaarde het niet. Hij 
sloopte zijn vaders paleis en bouwde op de ruïnes een ander en sloot het geheel in 
met zijn nieuwe gedeelten: in latere jaren werd met nog twee burchten de geheele Kasr
overdekt.
Ook tot de bevestiging der stad strekten de bemoeiingen des konings zich uit. De oude
stadsmuur, Imgoer-Bel genaamd, werd binnen een nieuwe, verbazingwekkend zware 
omwalling gebracht,
"opdat het oorlogsgeweld niet tot voor Imgoer-Bel, den muur van Babylon, zou komen".
Hiermee is de lijst van 's Konings werken nog niet ten einde. De tempels Esagila en 
Ezida werden onder zijn regeering vergroot en verfraaid, de nieuwe tempeltoren (de 
Toren van Babel) stelde alle tot nu toe gebouwde in de schaduw. En het nieuwe 
zomerpaleis op den heuvel Babil maakte het leven ook tijdens het heete jaargetijde 
draaglijk.
Wie kan zeggen, wat er nog onder de oppervlakte verborgen ligt? Groote gedeelten van 
het stadsgebied liggen ter onderzoek braak. Tot een kauwgom- of andere koning met 
milde hand de ontgravingen mogelijk maakt. 

In één opzicht is onze gemoedsrust verzekerd. De "Hangende Tuinen", een der zeven 
wereldwonderen, zijn teruggevonden. We weten nu, waar koningin Semiramis — eigenlijk 
heette Nebucadnezars gemalin Amythis, terwijl Semiramis de naam van een Assyrische 
vorstin blijkt te zijn — zich de illusie kon scheppen In de Medische bergen te 
wandelen. Lang heeft men aan het bestaan van dit bouwwerk getwijfeld. Geleerden van 
naam meenden het nu in den eenen dan in den anderen ruinenheuvel te herkennen. Maar 
de opgravingen van Koldewey hebben de resten ervan blootgelegd. Wel komen de 
vastgestelde afmetingen niet overeen met de maten die bij de klassieken bewaard 
bleven, maar van overwegend bezwaar kan dat niet zijn.
Het is in den zoo straks reeds genoemden Zuiderburcht aan de Isjtarpoort, dat een 
merkwaardige aanleg werd gevonden. In den uitersten Noord-Oosthoek, waar twee 
zijmuren van den burcht samenkomen, scheiden haaksch op de buitenmuren staande 
dwarsmuren een trappeziumvormige ruimte af. Hierbinnen lag een middenbouw, die 
eveneens uit een zweren ringmuur bestond. Op dezen ringmuur sloten binnen de 
afgeperkte ruimte tal van kleine dwarsmuren aan, die zoo langgerekte vertrekjes deden
ontstaan. Deze vertrekjes nu waren eens overwelfd. De vaststelling van dit feit heeft
de onderzoekers en de wereld der geleerden met verbazing vervuld. Hier toch ligt dan 
het oudste monument uit de geschiedenis der bouwkunde, waarbij het tongewelf in zoo 
ruime mate toepassing vond. Wel werd de boog reeds lang gebruikt bij poortdoorgangen 
en ondergrondsche kanalen, maar voor Nebucadnezar had niemand dit bouwkundig element 
zoo overdadig en in deze samenstellingen aangedurfd. Geheel zeker van hun zaak waren 
de ontwerpers blijkbaar nog niet. De heele gewelfbouw stond door een voeg gescheiden 
van de omringende muren. Allerlei bewegingen konden er alzoo plaats grijpen, zonder 
dat de buitenmuur gedwongen was, die te volgen en daardoor te scheuren.

Minstens drie verdiepingen moeten de "hangende tuinen" hoog geweest rijn. De onderste
verdieping ligt beneden het plaveisel van den Oosthof en Middenhof. zoodat dit een 
keldergewelf is geweest. De tweede verdieping ligt half onder, half boven den beganen
grond; deze ruimten zijn dus te vergelijken met onze pothuizen. Wel bleven van de 
twee bovenste afdeelingen geen resten bewaard, maar verschillende overwegingen 
dwongen Koldewey tot het aannemen van drie verdiepingen. Daar men er in Nebucadnezars
tijd angstvallig voor waakte, dat grondplan en verdieping overeenstemden, kunnen we 
ons eenigszins voorstellen, hoe het gebouw er uit gezien heeft. Wanneer men nu nog in
aanmerking neemt, dat Strabo vertelt, dat de tuinen terrasvormig opliepen, dan zijn 
er genoeg motieven om Koldeweys reconstructie te rechtvaardigen. De Noordzijde is het
heetst; de tuin zal naar het Noorden opgeloopen hebben. Zware boomen — sommige van 
1.50 m doorsnee — begroeiden de terrassen. De randkamers op het Zuiden, uit den aard 
der zaak reeds de koelste, werden onder deze zware schaduw tot aangename verblijven.
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Natuurlijk is er voor wateraanvoer gezorgd. Ondergrondsche kanalen brachten het water
van de Eufraat tot onder de terrassen. In een der vertrekken bevond zich een bron, 
waarvan Diodorus nog met bewondering gewaagt. Door een muurtje was dit vertrek 
namelijk in twee helften gescheiden. De achterste helft werd door twee dwarsmuurtjes 
weer in drie afdeelingen verdeeld, waarvan de middelste vierkant, de beide andere 
langwerpig waren. De middelste ruimte nu vormde de opening van een schacht waardoor 
een schepwerk het water omhoog haalde. Van dit punt uit zorgden goten en leidingen 
voor verdere verdeeling.
Naar het schijnt zijn de gewelven nog als opslagplaatsen gebruikt. In verband met 
deze bestemming behoorden de ruimten droog te blijven. Drie lagen moesten 
doorwatering tegengaan. De aardlaag rustte op een zware loodafdekking. Hardgebakken 
tegels in gips droegen de loodlaag, terwijl zich daaronder nog rietmatten in asfalt 
bevonden. In den loop der jaren heeft deze inrichting haar deugdelijkheid wel 
bewezen.
De Klassieken hebben het verhaal bewaard van de Medische vorstin, die binnen de muren
van den koningsburcht leefde en zoo hartstochtelijk naar haar bergen terugverlangde. 
Zij hebben geschetst hoe Nebucadnezar haar begreep en te midden der vlakten een 
bergland wilde bouwen. Zijn voornemen voerde hij uit door het aanleggen van 
terrassen, die al spoedig den naam van "Hangende Tuinen" verkregen en die Semiramis 
enigszins het gemis vergoedden. 

De wetenschap evenwel kan niet bij dit verhaal blijven staan. Twijfelzuchtig als zij 
is, heeft zij gezocht en gezocht om achter de bestemming van dit wonderlijke bouwwerk
te komen. Koldewey dacht eerst aan de noodzaak van een tegendruk op den stadsmuur, 
die hier in verband met de Isjtarpoort, al bijzonder zwaar is. Later ontcijferde men 
bouwinscripties, die een nadere aanduiding gaven. Er wordt ergens gesproken van "bit 
niki", dat is: de gewelfbouw. Andere inschriften vertellen van een offerhuis van den 
Heer der God den Mardoek, dat met een woud van ceders zou zijn beplant en zich aan de
Processiestraat bevond. Zoodat de veronderstelling luidt: ter eere van Mardoek en ten
behoeve van zijn dienst zijn de "Hangende Tuinen" gebouwd. 
Hier vonden de offerceremoniën plaats en werden de religieuze feestmalen gegeven; in 
de gewelven lagen de gaven opgeslagen. 
Deze verklaring kan ons niet geheel voldoen; we kunnen het beeld van Semiramis 
moeilijk uit onze gedachten verdringen. En, de onderstelling niet verwerpende, blijft
ons tenslotte de vrijheid de vorstin in dezen sprookjestuln te denken. 
J. Renaud.

14 juni 1935  BABYLONISCHE PRAEHISTORIE EN PROTOHISTORIE
Voor den Studiekring Nijmegen van "Ex Oriënte Lux" heeft prof. dr. F. M. T h. Böhl 
uit Leiden, Donderdagavond een voordracht gehouden over Babylonische praehistorie en 
protohistorie. 
Wij beperken het onderwerp — aldus spr. — tot de alluviale vlakte van Beneden-
Mesopotamië; het beginpunt is het tijdstip, dat deze vlakte voor menschen bewoonbaar 
werd, hetgeen in het oude uitmondingsgebied der beide rivieren niet lang vóór 5000 
het geval is geweest; het eindpunt is de dynastie van Akkad, omstreeks 2560. De 
oudste "cultuur" (El-'Ubaid II en III) is hier nauwelijks ouder dan 4000. In het 
hoogland er rondom zijn de nederzettingen ouder, het peil der primitieve cultuur 
aanvankelijk hooger.
De praehistorie van het hoogland, die wij o. a. kennen uit Susa, Musyan, Samarra, 
Nineve, Tepe-Gawra, Tell Arpachiyah, Tell Halaf, is ouder dan die van de alluviale 
vlakte. Uit den tijd vóór 4000 vond Herzfeld in een praehlstorische nederzetting 3 km
van Persepolis, talrijke regelmatig gebouwde vertrekken, die samen een eenheid 
vormden.
Reeds prof. Frankfort heeft in zijn intreerede (Amsterdam 1933) geschetst, hoe 
omstreeks 4000 in de "trage massa" der neolitische boerencultuur beweging ontstaat in
het gebied tusschen de Nijl-vallei en de Indusvallei, een beweging, die samenvalt met
het in gebruik nemen van metaal. Inderdaad zijn de hoogland-bewoners toen voor het 
eerst afgedaald naar de vier "paradijzen" bij de uitmondingen van den Nijl, Jordaan, 
Eufraat-Tigris en Indus. De vruchtbaarheid in deze vlakten, mits door kanalen en 
dijken geregeld, was buitengewoon; door den dwang tot gemeenschappelijk 
georganiseerden arbeid worden deze vlakten tot de leerschool van den staat. Van deze 
vier is de Eufraat-Tigrisvlakte de centrale. Het klimaat is ongunstig; broeiende 
hitte gedurende de helft van het jaar; langer dan 1000 jaar heeft het wellicht geen 
volk in deze broeikas volgehouden, dus waarschijnlijk ook de Sumeriërs niet.
Men noemt de perioden naar de vindplaatsen, waar zij het eerst en het duidelijkst 
aangetoond ziln: El 'Ubaid-, Uruk-, Djemdet- Nasr-periode.
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De Sumerische cultuur en ook de Sumerische taal zijn geen eenheid. De verschillen van
rastypes en kleederdracht, van wijze van begraven, van sexagesimaal of decimaal 
stelsel enz. springen reeds in de vóór-Semietische periode in het oog. Dat eenheid 
van kunst, eeredienst, schrift en zelfs van de gewone voorwerpen van het dagelijksch 
leven reeds in een zeer vroege periode samen kan gaan met de grootste verschillen van
ras en taal, hebben juist verleden jaar de opgravingen van Maëri (Tell Hariri) 
vergeleken met die van Opis (Khafaje) duidelijk aangetoond. Ook de dynastie van Akkad
zou men, indien men de inscripties niet kon lezen, niet van den Sumerischen 
cultuurkring durven onderscheiden. Want in een land als Babylonië drukt het milieu 
zijn stempel op elk ras.
Desondanks zijn na en naast de Oostelijke invloeden juist van het begin der Uruk-
periode af de invloeden uit het Noorden bijzonder sterk vertegenwoordigd.
Het is echter waarschijnlijk, dat ook de Sumeriërs, evenals de Semieten in hun 
verschillende afdeelingen van Akkadiërs, Amorieten, Arameeërs enz. met telkens 6—7 
eeuwen tusschenpoozen, eveneens in verschillende afdeelingen en met soortgelijke 
tusschenpoozen telkens het land binnengevallen zijn, zoodat de vraag, wanneer "de" 
Sumeriërs naar Beneden-Mesopotamië zijn gekomen, inderdaad vatbaar zou zijn voor meer
dan één antwoord.
Prof. Böhl heeft daarvoor (vooral in overeenstemming met J. Jordan) een schema 
voorgesteld van vijf perioden, die hij in zijn lezing nader aanduidde als de z.g. El 
'Ubaid-periode; de eigenlijke El 'Ubaid-periode; de Urukperiode; het oudste klassieke
tijdvak, voor den huidigen staat van het onderzoek het meest belangwekkend; het 
praedynastische tijdperk, dat 4 of vijf eeuwen op zijn minst omvat en waarmede voor 
ons de historie begint.

18 juni 1935  Een oud leerboek over paardenziekten 
"Paardenmiddelen”
Oude oorkonden over het fokken van paarden werden voor eenigen tijd door Amschler 
gevonden. Het waren elamietische voorstellingen in been gekrast en een kleitegel, die
in Susa gevonden was. 
Claude F. A. Schaeffer bericht thans over de door hem in Noord Syrië bij Ras Shamra 
(waarschijnlijk het oude Ugarit) gevonden inscripties in spijkerschrift uit de 14de 
eeuw v. Chr. 
Uit de vertaling blijkt, dat het fragmenten van een oud-phoënisisch boek over 
diergeneeskunde zijn. Er worden hierin geneesmiddelen tegen verschillende ziekten van
paarden opgesomd; tegen gezwellen aan den kop en aan de neusgaten, tegen bijtende 
paarden en tegen die, welke voortdurend hinneken. 
Een van de aanbevolen geneesmiddelen is een pap uit vijgen, tarwemeel en gedroogde 
druiven bereid, die men de paarden in de neusgaten moest gieten. Het voor dit middel 
in spijkerschrift gebruikte woord "dblt" is ook in het oude testament te vinden en 
duidt het geneesmiddel aan, dat de profeet Jesaja aan Koning Hizkia, die aan een 
zweer leed, voorschreef. 
Zooals het verhaal in het 2e boek van de Koningen vermeldt, is inderdaad de joodsche 
Koning Hizkia door dit "paardenmiddel" genezen.

30 juli 1935  DE OUDSTE SCHOOL TER WERELD
De Fransche archeologische missie, die reeds jarenlang opgravingen doet langs den 
bovenloop van den Euphraat, heeft te Tell-Hariri (Irak) op eenige meters beneden den 
beganen grond, de resten ontdekt van een paleis van den koning der Ittilen, die in 
ongeveer 2600 voor Christus werd overwonnen door Hammurabi, den beroemden koning en 
wetgever van Babylon. Het paleis, dat door de veroveraars aan de vlammen werd 
prijsgegeven, draagt nog de duidelijke sporen van den heftigen strijd, die zxh binnen
zijn wallen heeft afgespeeld; behalve duizende tafels met inscripties in 
spijkerschrift heeft men talrijke andere vondsten gedaan, waardoor de moeite der 
opgravingen rijkelijk werd beloond. De belangrijkste ontdekking is wel een 
schoollokaal, met een lessenaar en talrijke rijen banken, waarop ongeveer 4000 jaar 
de Hittilische jeugd zich oefende in het spijkerschrift. Ook de architectuur der oude
stad is van groote beteekenis voor de archaeologie; zij had breede, rechte straten, 
silo's om de graanvoorraden te bergen, zelfs een rioleering. In vele huizen zijn 
badkamers ontdekt, alsmede sierlijke terra-cotta vazen, even zoovele bewijzen van het
hooge peil van cultuur der oude Oostersche volken.

13 december 1935  Opgravingen in Voor-Azië.
Prof Böhl over onderzoekingen in Mesopotamië, Syrië en Palestina.
- - De oudheidkundige van de oude stempel was een kamergeleerde, die zijn leven sleet
tusschen boeken en bescheiden. Van den tegenwoordigen archeoloog wordt verwacht, dat 
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hij, behalve in de koelte van de collegezalen, ook kan werken onder de brandende 
hitte van de Oostersche zon.
Aldus gisteravond professor dr. F. M. T. Böhl, hoogleeraar te Leiden, die in 
"Amicitia", te Leeuwarden, voor het Natuurkundige Genootschap een lezing met 
lichtbeelden hield over de techniek van het opgraven in verband met de nieuwste 
onderzoekingen in Mesopotamië, Syrië en Palestina. Het feit, dat professor Böhl 
allesbehalve een kamergeleerde is - hij heeft o.m. aan de opgravingen in Sichem 
deelgenomen en een schat van fotografisch materiaal verzameld - maakte zijn rede nog 
eens zoo interessant.
Spreker begon met de taak af te bakenen, die ieder van de onderzoekers zich bij 
opgravingen dient te stellen. Zij, wier belangen liggen op historisch en taalkundig 
gebied, dienen te bedenken, dat zij te doen hebben met een evolutie, een 
ontwikkelingsgeschiedenis in een verwarrende opeenvolging van karakters en feiten. De
eischen zijn bij opgravingen wel zeer verschillend geweest in de loop der tijden. 
Vroeger kwam het er in de eerste plaats aan op de voorwerpen; men moest iets vinden. 
Toen is veel bedorven door onoordeelkundig graven. Men ziet de gevonden voorwerpen in
de musea, maar zooals ze daar staan zijn ze niet gevonden. Meestal worden ze 
platgedrukt door de ingestorte aardmassa's aangetroffen. Tegenwoordig let men bij de 
opgravingen meer en meer
op het geheele plan,
zoodat bij het blootleggen van steden en nederzettingen in de eerste plaats 
architecten te pas komen. Voor war Voor-Azië betreft weet men, dat de huizen, ja 
zelfs de paleizen en tempels van leem waren opgetrokken. Alleen de fundamenten waren 
van steen. Bij nieuwe bouw werd het puin van oude huizen, welke aanvankelijk op die 
plaats hadden gestaan, niet verwijderd, doch slechts gelijk gemaakt, geëgaliseerd, 
zoodat men er op bedacht moet zijn verscheidene culturen boven elkaar, in lagen dus, 
aan te treffen. Als men maar dadelijk in de diepte gaat graven, zonder zich om deze 
lagen te bekommeren, - en zulks is vroeger meer dan eens gebeurd, - vindt men 
misschien voorwerpen. Maar de ontwikkelingsgeschiedenis, die men uit de lagen had 
kunnen aflezen, vindt men niet en men ontneemt de wereld de mogelijkheid om dat 
aarden boek nog ooit weer op te slaan.
De ideale methode, zooals die thans gebruikelijk is, noemt men de 
afschilveringsmethode. Men wil daarbij laag voor laag regelmatig blootleggen. Ieder 
tijdperk, iedere bedding moet in het geheel worden blootgelegd, geteekend, en 
gefotografeerd; daarna kan men voortgaan. Dat verder gaan schept een groote 
verantwoordelijkheid, zoodra men immers met een nieuwe laag begint moet de vroegere 
worden vernietigd. Bij steden vindt men al spoedig een muur, daarom heen graaft men 
tot de poort, en vandaar gaat men langs de hoofdstraat en stuit dan al spoedig op 
groote gebouwen. Noodig zijn dus aardrijkskundig gevormde teekenaars, archeologisch 
geschoolde architecten, historici. Zij hebben verschillende belangen, maar moeten 
voor het groote doel samenwerking. Dat is wel eens moeilijk, want de historicus wil 
natuurlijk de muur slechten, waaronder misschien een oorkonde verborgen ligt, terwijl
de architect de muur wil behouden voor zijn plattegrond. En er zijn meer belangen, 
die van de taalkundige, van den mineraloog-geoloog, den zoöloog-palaeontoloog. 
Spreker ging in den breede na, waarom de medewerking van zoovele deskundigen 
noodzakelijk is; zoowel de gevonden steenen, beenderen van menschen en dieren, 
inscripties, waterleidingen en wat dies meer zij, moeten worden onderzocht. Dit is 
van belang voor een goede kennis van de beschavingsgeschiedenis; er bestaat 
bijvoorbeeld een bepaalde opinie over het niet-eten van varkensvleesch door joden, 
een opinie, die grondt op ontdekkingen bij opgravingen. Spreker weidde ten slotte nog
uit over de moeilijkheden en practische bezwaren, die men bij opgravingen ondervindt.
Bij opgravingen kan ook de hulp van den botanicus, den plantkundige niet worden 
gemist. Men vindt vaak graansoorten, en houtsoorten, die alleen het weet terecht te 
brengen.
Op het opgravingsterrein behooren de dierkundige en de scheikundige in ieder geval 
aanwezig te zijn, men vindt duizenden scherven en men moet soms op aanwijzing van 
potten en pannen
een cultuurgeschiedenis bouwen.
Soms kunnen de scheikundigen nagaan, waarmede eenmaal de potten gevuld zijn geweest: 
wijn of bier, olie, bloed van mensch of dier misschien. Met eenige voorbeelden uit de
opgravingen te Sichem toonde de spreker aan van hoe groot belang zulke vondsten 
kunnen zijn. En dit geldt voor de papyrusrollen, die men kan vinden, de kleitafeltjes
met spijkerschrift, de beschreven scherven en wat dies meer zij. Bij alles is 
uiteraard de grootste voorzichtigheid geboden, zoowel bij het graven als bij het 
identificeeren van het gevondene. Ten slotte wees spreker nog op het nut en het gemak
van luchtfoto's, die een totaalaanzicht geven en ons soms op het spoor kunnen brengen
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van nieuwe, belangrijke vondsten.
Na de pauze vertelde spreker aan de hand van eigen fotografische opnamen nog een en 
ander over de techniek van opgravingen en van de beteekenis van verschillende 
vondsten voor ons begrip van de oude beschavingsgeschiedenis. Zoo zeide spreker, dat 
beneden-Mesopotamië, een deel slechts van de strook tusschen Eufraat en Tigris, 
alluviaal land is, maar toch reeds ongeveer 5000 jaar voor Christus bewoonbaar was. 
Nabij Ur, - waar Abraham woonde,- te Al u baid zijn voor het eerst de sporen eener 
oude en hooge beschaving gevonden. Wij kennen de geschiedenis van dit land, waar voor
de Semieten de Sumeriërs en voor die nog andere rassen hebben gewoond, vanaf ongeveer
3000 jaar voor Christus. Gedeelten van steden vindt men terug onder ruïne-heuvels, 
die men tell noemt; vandaar deze aanduiding voor de naam van verschillende steden. De
hoogte van de oude beschaving spreekt duidelijk uit haar kunst; men heeft te Tell 
Oeroek prachtig mozaiek gevonden en een reliëf voorstellende een boogschutter, een 
van de oudste afbeeldingen op aarde. Uit de opgravingen in Syrië en Palestina, het 
land van de Libanon, blijkt hoe eenheid van beschaving mogelijk is ondanks verschil 
in rassen van de bevolking. De opgravingen in het land van de bijbel zijn in 1890 
begonnen, maar pas sedert 1925 stelselmatig voortgezet. Er kan nog veel aan het licht
worden gebracht, maar men moet, dan meer dan ooit, van samenwerking tusschen de 
geleerden verzekerd kunnen zijn.

28 maart 1936  Opgravingen aan de Syrische kust. 
Licht op het Oude Testament.
Te Ras Shamra aan de Syrische kust heeft men kleiplaten met teksten gevonden in een 
Kanaänietisch dialect, die een verrassend licht werpen op het Oude Testament; en nog 
steeds, zoo schrijft de Expository Times, vindt men nieuw materiaal. 
Onder de vondsten is een episch gedicht betreffende den god Baäl, waarin verzen 
staan, die een merkwaardige overeenkomst hebben met sommige uit den bijbel, zoo vers 
8-9: "Zie, uw vijanden, Baal, zie, uw vijanden zult gij slaan; zie, uw tegenstanders 
zult gij uitroeien", die bijna gelijkluidend zijn met Psalm 92, 10: "Want zie, uwe 
vijanden, o Heere, want zie, uwe vijanden zullen vergaan; al de werkers der 
ongerechtigheid zullen verstrooid worden". Bij alle overeenkomst ziet men hier echter
ook het verschil tusschen Heidendom en Israël; in de Psalmen is Gods vijand het 
ethisch kwade. 
In hetzelfde fragment leest men van Baäl, die den "Suffeet van de Rivier" slaat 
"tusschen de handen". Dit geeft ons de verklaring van de woorden van Zacharias 13, 6:
"En wanneer men tot hem zegt, wat zijn deze wonden tusschen de handen?", want de 
samenhang van den tekst van Ras Shamra toont ons, dat daarmede bedoeld is "tusschen 
de schouders", dus wonden op den rug of wellicht beter: in de borst. 
In het laatste gepubliceerde stuk leest men van (god) El "lachend in (zijn) hart", 
dat ons doe denken aan Genesis 18, 12: "Sara lachte in haar binnenste", ook hetzelfde
werkwoord voor "lachen" is in beide teksten gebruikt. Deze kleiplaat beschrijft, hoe 
Baal en Hoed (zoon van Dagon) op jacht gingen, maar door monsters werden verslonden. 
Het is opvallend, dat de raam "Hoed" (d.i. glans) in 1 Kron. 7, 37 (Hod) voorkomt en 
eveneens in eigennamen, waarin "Hoed" een godennaam te kennen geeft, nl. Achihoed, 
Num. 34, 27; Abihoed, 1 Kron. 8, 3 en het vele malen voorkomende Ammihoed.
Belangwekkend is het ook, dat te Ras Shamra in de 14e eeuw v. C. het uiterlijk 
rouwbetoon gelijk was aan dat bij de Israëlieten, nl. het verscheuren van kleederen 
en het bedekken van het hoofd met asch. Men zie b.v. de vrienden van Job, die: "ieder
zijn mantel scheurden en stof strooiden op hun hoofden naar den hemel" (Job 2, 12). 
Toen de koning van Nineve Jona's profetie vernam, dat zijn stad verwoest zou worden, 
"bedekte hij zich met een zak en zat neder in de asch" (Jona 3,6). Talrijk zijn de 
voorbeelden in den Bijbel van het gebruik van asch en het verscheuren van kleederen 
bij de oude Israëlieten. Evenzoo lezen wij in de fragmenten van Ras Shamra, dat bij 
den dood van Aleyn Latpon zijn paleis verliet en op den grond zittend kaf en asch op 
zijn hoofd strooide. Drie maal uit hij een doodenklacht in hetzelfde rhythmdsch 
metrum, dat de Israëlietische vrouwen gebruikten bij het beweenen van dooden. Dit 
waren verzen van twee leden, met een lengteverhouding van 3:2, dus met vallend 
rhythme. Dit metrum wordt dikwijls in het Oude Testament gebruikt, maar merkwaardiger
wijze altijd wanneer treurende vrouwen sprekende ten tooneele worden gevoerd, b.v. in
Jer. 9, 20; 38, 22, vgl. ook Amos 5, 1. Uit dit alles blijkt ook nu weer duidelijk 
welk een sterke band er in dien vroegen tijd bestond tusschen de Phoeniciërs en de 
Israëlieten.

22 april 1936  Nieuwe opgravingen
In Ras Shamra
Ongeveer 250 K.M. ten Noorden van Beiroeth in Syrië, tegenover het eiland Cyprus, 
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liggen de ruïnen van de hoofdstad van het koninkrijk Ugarit, waarvan de grafkamers 
met hun prachtig mycenisch vaatwerk reeds voor eenigen tijd werden uitgegraven. De 
vele vondsten in Ras Shamra zijn voor de kennis der cultuurgeschiedenis van de 
phoeniciërs van het grootste belang. De tempel was aan de afgoden Baal en Dagon 
gewijd; in de beroemde bibliotheek vond men heldengedichten en religieuze mythen uit 
het bloeiende tijdperk van de phoenicische beschaving. Er zijn documenten gevonden, 
die eenige eeuwen ouder zijn dan de eerste schriftelijke vastlegging van het Oude 
Testament (5e-2e eeuw v. Chr.), en waarin gebeurtenissen en personen uit de Heilige 
Schrift voorkomen.
Prof. Dr. C. F. A. Schaeffer, de leider van de archaeologische expeditie in Ras 
Shamra, begon in Maart 1935 met zijn 250 geschoolde arbeiders aan het vrijleggen van 
de muren der woonhuizen van de laatste stad, die op de heuvels gestaan had (13e eeuw 
v. Chr.)
Een uiterst verfijnde beschaving bleek toen reeds in Ugarit te hebben geheerscht. 
Prof. Schaeffer vertelt in een artikel in "De Umschau", hoe de woonhuizen met ruime 
vertrekken uit mooi steen gebouwd tot 20 kamers in twee etages bevatten. In het 
midden was een binnenplaats, waar zich de waterbron bevond, terwijl terzijde van het 
huis steenen bakken voor watervoorraad en de bakkersoven waren aangebracht.
In een der kamers bevond zich altijd een bad van steen of terracotta met een 
waterleiding en een afvoer, die naar een zinkput voerde, waarin al het spoelwater van
het huis werd verzameld. In de kelders van de huizen vond men grafgewelven, waar de 
familieleden werden bijgezet.
Reeds in Ugarit waren de mycenische inwoners juweliers, bankiers en fabrikanten, 
zooals ook thans na 3000 jaren de Grieken en Armeniërs nog deze beroepen in Beiroeth,
Alexandria, Latakia enz. uitoefenen. In een der huizen te Ras Shamra vond men zeer 
nauwkeurige weegschalen uit de 13e eeuw v. Chr., die blijkbaar voor het wegen van 
edele metalen gediend hebben.
Merkwaardige plastieken uit een soort zacht porcelein werden door prof. Schaeffer 
gevonden evenals een compleet graf met meer dan 200 stuks vaatwerk in Cyprischen 
stijl uit de 14de eeuw v. Chr. Ook graven met vaatwerk in Kanaïtischen stijl en 
bronzen voorwerpen uit de 18e-17e eeuw v. Chr. werden bloot gelegd.
Een van de prachtigste ontdekkingen was een bronzen beeld van den God Baäl, rechtop 
staande met opgeheven arm, die vermoedelijk bliksemschichten gedragen heeft, 
afgebeeld. Het afgodsbeeld draagt een hoogen helm, die in een vederbos eindigt, van 
een halsbeschermer en een uitsparing voor de ooren voorzien.
Deze helm is van steen vervaardigd en draagt twe hoornen uit electron (goud-
zilverlegeering) gemaakt.
Deze hoornen symboliseeren, volgens prof. Schaeffer, de schrikaanjagende kracht van 
den afgod, die volgens eenige in Ras Shamra ontdekte tenten die van een wilden stier 
vergeleken werd.
Het geheele beeld is met goudbladen bedekt, waarvan de randen in spleten bij de 
schouders en aan de achterzijde van de armen en beenen bevestigd zijn. De kunstige 
techniek van dit beeld bewijst opnieuw de bekwaamheid van de bronsbewerkers en 
juwelieren uit het oude Ugariet.
De proefafgravingen, door prof. Schaeffer verricht, hebben aangetoond, dat op een 
diepte van 18.5 meter een laag gevonden wordt, waarin ruw terracotta werd 
vervaardigd. De oorsprong van de stad Ras Shamra gaat dus tot op de vroegste 
voorgeschiedenis van de menschelijke beschaving terug.
Prof. Schaeffer besluit dan ook zijn artikel met erop te wijzen, hoe men hier het 
geluk heeft gehad, in een streek van ongekenden rijkdom de ontwikkeling van een 
menschelijke nederzetting van haar eerste begin tot aan haar bloei als hoofdstad van 
een koninkrijk in een tijdperk van 4000 jaar te kunnen volgen. Niet door wapenfeiten 
heeft dit rijk geschitterd, maar door den roem, 't middelpunt van de vroegste en 
prachtigste menschelijke cultuur geweest te zijn.

2 september 1936  DE MAANSVERDUISTERINGEN
De indrukwekkendste verschijnselen welke de maan op haar tocht langs den hemel 
veroorzaakt, zijn de verduisteringen, de eclipsen. Er bestaat een merkwaardige 
wisselwerking tusschen de zons- en maansverduisteringen en den menschelijken geest. 
De wijze waarop een volk reageert op de eclipsen, is voor ons een maatstaf voor de 
cultuur van dat volk.
De oudste en primitiefste wijze van reactie is die van de verwondering en van den 
angst. Speciaal zonsverduisteringen waren en zijn in staat de wilde en onbeschaafde 
volken met schrik en ontzetting te vervullen.
In een hooger cultuurstadium gaat een volk de regelmaat in deze natuurverschijnselen 
opmerken. Het gaat een verklaring daarvoor zoeken en tracht het plaatsvinden van deze
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gebeurtenissen zelfs te voorspellen.
De kunst om deze verschijnselen aan den hemel vooraf aan te kondigen, is iets wat den
meesten leeken altijd zeer geheimzinnig en indrukwekkend voorkomt, en toch is het een
kunst, die al buitengewoon oud is. Daaruit zou men toch de conclusie moeten trekken, 
dat het niet zoo erg ingewikkeld kan zijn.
De Grieksche geschiedschrijver Herodotus verhaalt in zijn Geschiedboeken, dat Thales 
van Milete een totale zonsverduistering — waarschijnlijk op 28 Mei van het jaar 585 
v. Chr. — voorspelde, d.w.z. hij voorspelde ze voor dat jaar, niet voor dien datum, 
zij vond juist plaats op den dag, dat de veldslag geleverd werd tusschen de Meden en 
de Lydiërs. De vijandelijkheden werden gestaakt en een duurzame vrede gesloten. Aldus
Heiodotus. Sommigen beweren dat liet een schon verzinsel van dezen laatste zou zijn. 
Wat er van zij, een feit is, dat Herodotus over een alleszins behoorlijke fantasie 
beschikte.
Alles schijnt er evenwel op te wijzen, dat Thales zijn kunst had van de Babyloniërs. 
De Chaldeeuwsche sterrenwichelaars hadden reeds omstreeks de achtste eeuw vóór Chr. 
door regelmatige waarnemingen en getrouwe opteekening ontdekt, dat de verduisteringen
altijd na een periode van 223 manen, dat is ongeveer 6585 dagen of 18 jaar en 11 
dagen, in dezelfde volgorde terugkeeren, en dit is het heele geheim. 
Beschikt men over een lijst van verduisteringen, die hebben plaats gehad, dan kan men
met behulp van dezen regel voor de periode — door de Babyloniërs Saros geheeten de 
komende verduisteringen "voorspellen". 
Nog nauwkeuriger worden de uitkomsten, wanneer men de Saros verdriedubbelt (19755 
dagen). 
Anders staan de zaken, wanneer men opgaven verkrijgen wil, die tot op de seconde 
nauwkeurig zijn. In de meeste gevallen is degene, die een tot op de seconde 
nauwkeurige tijdopgave van de maanfasen leest op een achteloos afgescheurd 
kalenderblaadje, of die voorspellingen leest van verduisteringen of sterbedekkingen, 
niet in staat te beseffen, welk een gigantische arbeid van waarnemingen en 
berekeningen, door generaties van geleerden, noodig is geweest, voor men daartoe in 
staat was. Want de weg van de maan aan onzen hemel is buitengewoon grillig en vol 
afwijkingen en uitermate geschikt de geleerden de wanhoop nabij te brengen. 
De formule, waarmede Delaunay in 1867 een wiskundige uitdrukking gaf voor de bepaling
van een willekeurige plaats van de maan in haar baan, beslaat niet minder dan 173 
kwartzijden druks en bestaat uit 481 leden. In de volmaakte wiskundige beheersching 
van de maanbeweging is men tot op heden echter nog niet geslaagd. 
H. v. M.

12 oktober 1936  " ... EN THERAT STIERF IN CHARAN” 
Opgravingen langs een ouden karavaanweg
"En Therat nam Abram, zijn zoon en zij vertrokken gezamenlijk uit Ur der Chaldeeën om
te gaan naar het land van Kanaan; maar gekomen te Charan, hebben zij zich daar 
gevestigd." De moderne archeologie heeft noch in Ur, dat door de Engelschen vrijwel 
geheel is uitgegraven, noch in Charan in Noord-Syrië de uitdrukkelijke bevestiging 
van deze aanteekening uit Genesis gevonden. Wel heeft men in een te Charan gevonden 
inscriptie den naam Therat gelezen, in een adem genoemd met den god Sin, waarvan men 
weet, dat het de locale godheid van Ur is geweest. En in zoover heeft men het oude 
Bijbelverhaal kunnen verifieeren, dat men den karavaanweg, die van Ur door de vlakte 
van den Eufraat naar het Noorden liep, heeft kunnen volgen tot Charan, de Syrische 
nederzetting, waar Abrahams vader Therat stierf.
Ongeveer op de helft van dezen karavaanweg, juist binnen de moderne grens, die Syrië 
van Irak scheidt, ontdekte een Fransche officier enkele jaren geleden de tell 
(kunstmatige heuvel, die een oude ruïne bedekt) van een groote stad, die wel de 
voornaamste pleisterplaats op den tocht naar het Noorden zal zijn geweest. Onverwijld
rustte de Fransche regeering een archeologische expeditie uit, met het gelukkige 
gevolg, dat het Louvre thans een pracht-collectie Soemerische sculpturen bezit en de 
geleerden verrijkt zijn met de wetenschap, dat zich in Abrahams tijd aan den Eufraat 
een groote stad bevond, die Mari was geheeten. 
De leider van deze missie, M. A. Parrot, heeft in de Haarlemsche Begijnenkerk de 
resultaten van zijn arbeid in een voordracht uiteengezet en aan de hand van een 
selecte serie lantaarnplaatjes zijn talrijk auditorium 'n inzicht gegeven in de 
historische en artistieke belangrijkheid van de merkwaardige vondsten, die bij de 
uitgravingen aan het licht zijn gekomen. M. Parrot, die zijn studiën voltooide aan de
protestantsch-theologische faculteit te Parijs en diplomé du Louvre is, zal 
binnenkort het resultaat van zijn belangrijke onderzoekingen publiceeren.
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Een tempel uit 2900 vóór Chr.
In het eerste gedeelte van de Tell, dat de onderzoekers onderhanden namen, ontdekte 
men de goed bewaarde resten van den ouden tempel, met duidelijk nog herkenbaar den 
voorhof met het offeraltaar en het waschbekken (vgl. het Jeruzalemsche heiligdom) en 
het eigenlijke sacrarium, waarin het beeld van de godheid was geplaatst. In dit 
heiligdom vond men tal van wijgeschenken over den grond verspreid, kleine en grootere
beeldjes, die na een vakkundige restauratie prachtige specimina van de ouden 
Soemerischen tijd bleken te zijn. Voor 't meerendeel zijn het portretbeeldjes, die, 
ofschoon geheel gedacht in de schabionen van die hiëratische kunst, toch opmerkelüke 
individueele trekken vertoonen. De pupillen van de oogen zijn met kleine stukjes 
lapis lazuli ingezet, terwijl men op enkele beeldjes inschriften heeft ontdekt, die 
archeologen vrij volledig over hun beteekenis konden inlichten.
Op een van deze inscripties was het, dat men voor het eerst den naam Mari las, den 
naam van de nieuw-ontdekte stad. De naam was in zoogenaamd lineair schrift op den 
schouder van een portretbeeld gegrift, dat een der gouwvorsten van de veste aan den 
Eufraat voorstelt, die blijkens het gebruikte schrift omstreeks 2900 vóór Christus 
over stad en omgeving moet hebben geheerscht.
Welk een rijkdom aan wetenschappelijk materiaal hier werd opgegraven, begrijpen we 
het best, als we deze oude resten vergelijken met de ruïnes van de Bijbelsche steden,
welke in de talrijke Telles van Palestina werden opgegraven In de Palestijnsche 
steden uit den tijd der Rechters en den vroegsten koningstijd heeft men vrüwel geen 
enkele inscriptie gevonden, zoodat in zeer vele gevallen ernstige twijfel aan de 
identiteit van de gevonden stad bestaat. De enkele artistiek bewerkte voorwerpen, 
welke men in het H. Land van vóór het jaar 1000 heeft gevonden, verraden duidelijk 
hun Egyptischen of Chaldeeuwschen oorsprong, bewijzen in ieder geval, dat de 
Israëlieten tot in Salomon's tijd op artistiek gebied leentjebuur hebben gespeeld.
De onderzoekers in Palestina lezen den ouderdom van de verschillende lagen der oude 
ruïnen, die zij stuk voor stuk zorgvuldig afschilferen, uit de karakteristieken der 
gevonden potscherven. Een weling in den hals van een onaanzienlijk fleschje, de 
bepaalde vorm van een ruw-leemen oortje moeten de geleerden inlichten over de 
perioden, waarin geen geschiedkundig werk en geen inschrift hun den weg kan wijzen.
De afmetingen van de steden van Palestina uit den tijd der Rechters zijn verbluffend 
klein. Het oude Jericho, waar de Joden op Gods bevel zeven maal per. dag omheen 
moesten trekken, mat ongeveer honderd bij tachtig meter. De artistiek zooveel 
hoogstaander buurlanden, het rijke Egypte en de staten van Mesopotamië, het 
tweestroomenland, dat wij met het Nijldal als de bakermat der beschaving mogen zien, 
kenden reeds in den vroegsten tijd ware metropolen, die in grootte niets voor onze 
fraaiste tuinsteden onderdoen.

Belastingzaken uit Abrahams tijd
Ook het oude Mari, gelegen aan de groene oevers van den grooten stroom, zal met zijn 
frissche boomgaarden en beemden (te danken aan de vernuftige irrigatiewerken, die het
water van den Eufraat landwaarts voerden) in Abrahams tijd een zeer welvarende stad 
zijn geweest. Nu liggen de ruïnes te midden van een onafzienbare zandvlakte, waar van
den vroegeren overvloed geen struik, geen grashalm zelfs, is overgebleven. Het 
koningspaleis, dat men voor het grootste gedeelte heeft uitgegraven, heeft een 
oppervlak van niet minder dan 1½ H.A. en telt een zevental binnenplaatsen. Men vond 
er een groot koningsbeeld en een beeld van de beschermgodin, dat op een der pleinen 
in een miniatuurtempeltje stond opgesteld. Bijzonder interessant zijn de in steen 
gegrifte belastingstaten, die blijkens het gebruikte schrift (het zgn. 
spijkerschrift) uit den tijd van Abraham, pl.m. 2000 vóór Chr. moeten stammen. Ook 
een schoollocaal en een zeer ingenieuze badinrichting geven ons een kijk op het 
leven, zooals de aartsvader dat in zijn Chaldeeuwsche vaderland heeft meegemaakt. Het
zeer uitvoerige eetservies van den koning wordt thans met de andere vondsten in het 
Louvre bewaard.
Over de latere lotgevallen van Mari tast men nog in het duister. Misschien werd het 
verwoest door de Egyptenaren op een van hun expansietochten naar het Noorden. Ook is 
het mogelijk, dat de geheimzinnige Hittieten over het lot van de bloeiende stad 
hebben beslist. In ieder geval heeft de veste haar deel gehad in den eeuwenlangen 
strijd tusschen Egypte en Mesopotamië. Gelegen in de nabijheid van het groote 
slachtveld van Karkemisj, bij het knooppunt van de karavaanwegen naar het Westen en 
het Noorden, moet Mari, vóór de consolidatie van het oude Babylonische rijk hoofdstad
van een der talrijke Soemerische vorstendommetjes, zijn deel hebben gehad in de 
voortdurende wrijving, waaruit — we moeten het erkennen — de rijk gevarieerde cultuur
is ontstaan, waarvan wij de late erfgenamen zijn.
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4 januari 1937  De jongste opgravingen in Voor-Azië.
Het raadsel van Mohendsjo-Daro.
Berlijn, November 1936.
Onder leiding van prof dr. Andrea worden momenteel in het Staatsmuseum te Berlijn 
honderdduizenden kleitabletten gesorteerd, afkomstig uit het koninklijk paleis van 
Chatoesjasj, de hoofdstad van het oude Indo-Germaansche rijk der Hethieten.

Nog slechts enkele tientallen van jaren geleden was onze kennis van het Oosten der 
Oudheid beperkt tot het weinige, dat de Bijbel en de Grieksche en Romeinsche 
schrijvers ons daaromtrent verhaalden. Men wist iets over Babylon en Niniveh — doch 
daarmede was onze kennis dan ook uitgeput. Tegen het midden van de vorige eeuw begon 
de wetenschap echter belangstelling te toonen voor de ruïnes, die onder het stof en 
zand van de Voor-Aziatische steppen en woestijnen bedolven lagen. Archeologische 
expedities werden uitgerust en in den loop der jaren werden hoogst belangwekkende 
overblijfselen van oude beschavingen blootgelegd, waarvan men het bestaan ter 
nauwernood vermoed had.
In 1913 begonnen Duitsche archeologen de Sumerische stad Oeroek in Mesopotamië bloot 
te leggen. Door den wereldoorlog werden de opgravingen onderbroken, doch in 1928 werd
het werk voortgezet. Men heeft hier cultuurresten gevonden, die dateeren van het 
jonge steentijdperk tot de derde eeuw na Christus. Drie, vier, misschien wel vijf 
duizend jaar oud was deze stad, toen zij vijftien eeuwen geleden ten oder ging. De 
opgravingen geven een inzicht in de opkomst, het bloeitijdperk en den ondergang van 
de Sumerische cultuur. Uit de verschillende lagen is af te lezen, welke invloeden 
deze cultuur heeft ondergaan. En al kan men hier niet met decennia zelfs niet met 
eeuwen rekenen, toch geven de lagen met onmiskenbare duidelijkheid de verschillende 
tijdperken van deze cultuur aan. [...]

Technische bekwaamheid.
De Sumeriërs moeten een hoogen trap van technische volmaaktheid hebben bereikt. Hun 
hooggelegen terrassen en tempels zijn zelfs voor onze begrippen van geweldige 
afmetingen en van harmonische vormgeving. Met behulp van stiften van gebrande tegels 
bedekten zij hun leemen muren met kunstig mozaïekwerk, hetgeen dezen tevens meer 
weerstand verleende. En hier, onder het gloeiende zand van de Mesopotamische woestijn
vinden de archeologen de geschiedenis van het schrift terug, — het oudste schrift 
wellicht van de wereld.
Eerst vond men honderden, in zachte klei gegrifte teekens, voorstellingen beter 
gezegd, die geleidelijk vereenvoudigd werden en waaruit zich het spijkerschrift der 
Sumeriërs, Babyloniërs en Assyriërs vormde. Van bizonder belang voor de 
cultuurgeschiedenis der Sumeriërs zijn de voorstellingen, die verkregen werden door 
het afrollen van een zegelrol op weeke klei — de eerste mechanische methode om woord 
en beeld te vermenigvuldigen. Onder deze producten heeft men prachtige afbeeldingen 
van menschen en planten aangetroffen. De vondst, welke waarschijnlijk wel de grootste
artistieke waarde bezit, is een steenrelief, een groep leeuwen voorstellend — het 
oudste der groote plastiken van Mesopotamië.

De stadsmuur van Oeroek
De kroon op het opgravingswerk was echter wel de blootlegging van den reusachtigen 
stadsmuur van Oeroek. Niet minder dan negen honderd machtige torens telt dit 
wonderwerk van oeroude bouwtechniek. Een andere belangrijke stad, Ur, of Oer, zooals 
bekend de woonplaats van Abraham, is zelfs zoover blootgelegd, dat men thans evenals 
in Pompeji door haar straten en huizen kan rondwandelen. Verder heeft men de 
verrassende ontdekking gedaan, dat zelfs in den Hellenistischen tijd, dus in de derde
eeuw vóór Chr., twee Babylonische tempels werden gebouwd. Dit was de eerste maal, dat
er in dien tijd in de Kunst kenmerken van Babylonische cultuur optraden.
Sinds de archeologen de ruïnes van de grootste stad van den Oriënt der oudheid, 
Babylon, verlieten, liggen de opgravingen verlaten. Daarentegen wordt in de plaatsen 
Kisj en Dsjemdet Nasr het opgravingswerk nog voortgezet. Telkens worden hier 
belangrijke ontdekkingen gedaan, met name 4000 jaar v. Chr., het tijdpad, dat 
tusschen het jonge steenen tijdperk en de vorming van den eersten Sumerischen staat 
is gelegen. Van denzelfden tijd dateeren de kostbare vondsten in Chaffadsji, Tell 
Asmar, Tell Isdsjali en Tell Adsjreb. Reeds meer dan zes duizend jaar geleden 
ontwierp men uit klei deze hooge priestergestalten met hun lange baarden, ja zelfs 
goten de kunstenaars van dit oude volk standbeelden van koper.
Uit de vijfde eeuw na Chr. dateert het grootste gewelfde bouwwerk van Mesopotamië, de
zg. Chrosroesboog, in de stad Ktesiphon, de residentie van het Perzische geslacht der
Sassaniden. De ruïnes van deze stad worden door de Tigris doorsneden.
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Nog tal van geheimen liggen verborgen.
In den laatsten tijd zijn ook vele ruïnes van oude steden in Perzië blootgelegd. Tot 
de voornaamste van deze opgravingen behoort die van de groote stad van het oude 
Perzië, Persepolis, die thans door het volk van Iran als symbool van zijn grootsch 
verleden wordt vereerd. Enkele jaren geleden werd de markt voor Oostersche oudheden 
als het ware overstroomd met zoogenaamd "Luristen-brons", vaatwerk van eigenaardigen 
vorm, hoefbeslag, wapens en sieraden, dat ongetwijfeld alles echt was. Het 
daaromtrent ingestelde onderzoek heeft aangetoond, dat deze voorwerpen afkomstig zijn
uit graven in de buurt van Hamadan, die uit den tijd tusschen 2000 en 3000 jaar v. 
Chr. dateeren.
Een raadsel voor de archeologen zijn nog de beide ruïnes midden in de woestijn, 
gelegen aan den Indus, Mohendsjo-Daro en Charappa. Engelsche en Britsch-Indische 
geleerden hebben hier overblijfselen van een cultuur ontdekt, welke reeds 3000 jaar 
v. Chr. op zeer hoogen trap stond. Merkwaardig zijn vooral de kunstig aangelegde 
badinrichtingen en afwateringsinstallaties, terwijl ook het schoongevormde vaatwerk 
en de tabletten met schriftteekens, die de geleerden nog niet hebben kunnen 
ontcijferen, onze bewondering gaande maken. Hoe dit volk heette, is onbekend; men 
heeft niets kunnen vinden, dat op eenig verband met andere cultuurvolken zou kunnen 
wijzen. Nog bewaren de ruïnes daarover het stilzwijgen...

Opgravingen bij Ankara.
Van zeer groote beteekenis voor onze kennis van deze oude volken zijn de opgravingen 
bij Bogasköy, niet ver van Ankara. Hier bevinden zich ruïnes van de hoofdstad van het
Hethitiesche rijk, Chattoesjasj, die drie à vier duizend jaar geleden haar 
bloeitijdperk beleefde. Men heeft hier groote vestingwerken en poorten met sphinxen 
en reliëfs, tempels en een koninklijk slot ontdekt. Ook trof men er honderdduizenden 
kleitabletten aan, bedekt met spijkerschrift. In het Staatsmuseum te Berlijn worden 
al deze vondsten thans gesorteerd en bestudeerd, teneinde der wetenschap een dieper 
inzicht te in het geestelijke, politieke en economische leven van de oude Hethieten.

28 januari 1937  Aan de oevers van de Euphraat.
Aan de oevers van de Euphraat zijn eenige belangrijke ontdekkingen gedaan tijdens 
opgravingen onder leiding van Prof. Dr. Watzinger uit Tübingen. Er werd een 
Christelijke kapel in een particuliere woning gevonden, welke blijkens opschriften 
uit jaar 232 stamt. De muren zijn met schilderingen bedekt. De merkwaardigste is een 
afbeelding van Christus, daarom merkwaardig, omdat men meent dat ze de oudste is die 
bestaat.

30 januari 1937  Palestina en de Exodus in het licht der jongste opgravingen
Beschouwingen van prof. dr J. Simons
In het Archaeologisch Instituut (2e Schuytstraat 55) heeft prof. dr J. Simons uit 
Londen gisteravond over bovengenoemd onderwerp gesproken.
Er was groote belangstelling, ongetwijfeld in verband met de schitterende lezing van 
dezen geleerde een vorigen keer.
De heer Scheurleer leidde de vergadering en gaf dadelijk het woord aan den spreker.
Prof. Simons wees op de belangrijkheid van het Uittochtsprobleem en zijn hardnekkig 
verzet tegen onloss.ing. Hij herinnert aan het standpunt van prof. Albright, dat om 
de drie maanden ongeveer veranderde. Oplossing is intusschen dringend noodzakelijk. 
Spr. wil zich bepalen tot twee hoofdopvattingen, welke 200 jaar onderling 
verschillen. Het bijbelsche standpunt berust op 1 Kon. 6 en bepaalt den uittocht en 
uittochtsdatum circa 1400 v. Chr. Pharao Thotmes zou dan de onderdrukker zijn uit 
Exodus. Daartegenover staat een andere groep die Ramses II voor den onderdrukker 
houdt en uittocht en intocht bepaalt op 1225—1200. Spr. acht het verschil van 2 
eeuwen veel te groot op wetenschappelijke gronden. Van het grootste belang is ook, of
de gebeurtenis aan het Amarna tijdperk kan worden verbonden.
Ook de samenhang met het Mozaïsche tijdperk is van groote beteekenis. De 
chronologische kwestie is het meest betwiste punt in de bijbelstudie van de laatste 
jaren. Beide standpunten der groote groepen zijn historisch even goed te bewijzen.
Vandaar dat men de oplossing is gaan vragen aan de steden van Kanaän. De inkomst der 
Israëlieten moet in de ruïnes van Kanaän terug te vinden zijn.
De verovering van Palestina door de Israëlieten is zeer langzaam gegaan. Er ging een 
200 jaar mee heen en daarom is van zoo groot belang waar men graaft. In de steden 
hebben de Israëlieten zich pas na langen tijd kunnen vestigen (pas onder David en 
Salomo). Men moet dus ruïnes onderzoeken van plaatsen, door de Israëlieten dadelijk 
na hun intocht aangepakt. Daarvoor komen maar drie plaatsen in aanmerking: Jericho 
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(Tell es-Sultan), Bethel (Bertin) en Ha-'Aj (Et-Tell). Deze drie plaatsen worden in 
den bijbel genoemd en bericht, dat zij verwoest werden. Volgens spr. hoort Bethel er 
niet bij, niettegenstaande Albright juist op het gevondene in Bethel zijn laatste 
jongere dateering vestigt. Zes weken groef Albright slechts en spr. meent, dat dit 
veel te kort is. A. heeft niet meer dan 500 vierk. meter opgegraven. Spr. betwijfelt 
bovendien of Bethel wel iets te maken heeft met den intocht. De Bijbel vertelt niet, 
dat Bethel werd aangevallen. Richteren meldt wel, dat Bethel door list werd genomen, 
maar niet dat het verwoest werd. Integendeel, de Israëlieten gingen er dadelijk 
wonen. Spr. hecht dan ook zeer weinig waarde aan deze opgraving van Albright.
Spr. komt dan op den val van het Kananeesche Jericho. De Bijbel noemt twee Jericho's.
Het Jericho van den intocht is het tegenwoordige Tell es Sultan. Hier is gegraven 
voor en na den oorlog tot op heden toe.
De kern van het nu reeds 30 jaren durende debat wordt gevormd door de opgravingen van
Jericho (voor den oorlog 1907—03 door Sellin en Watzinger; na den oorlog 1929 tot nu 
toe door Garstang, Liverpool). Voor zoover deze opgravingen het onderhavige probleem 
betreffen, komen drie phasen daarvan voor beschouwing in aanmerking: 1e. het 
onderzoek der vestingmuren; 2e. de ontdekking der necropool; 3e. de systematische 
afschilfering van den "paleissector".
Over het laatste punt, dat technisch hoogst ingewikkeld is en in deze kwestie slechts
de beteekenis kan hebben van een confirmatie, zeide spr. maar enkele woorden. Het 
onderzoek der vestingmuren echter volgde hij van af de eerste daarop betrekking 
hebbende publicatie (1908) tot aan Garstangs open brief in de Times (21 April 1936) 
op den voet. Mooie afbeeldingen toonden de moeilijkheden der opgraving, maar ook haar
verrassende uitkomst. Daarna vertelde spr. over de  ontdekking der necropolis die 
zeer nabij tot een conclusie van het lange debat heeft gebracht Deze conclusie 
bevestigt de z.g. oudere chronologie van Uit- en Intocht (resp. ca. 1430 en 1400).
Met het genoemde resultaat staan in lijnrechte tegenspraak, niet alleen Albrights 
reeds vermelde "bevindingen" in Bethel, doch ook de eerste berichten en publicaties 
over de in 1933 begonnen opgravingen te Ha-'Aj onder leiding van mevr. Judith 
Marquet-Krause (blijkens een bericht in de Fransche pers in 1925 ten gevolge van haar
werkzaamheid in Palestina overleden). Het voornaamste "resultaat" is hier, dat van  
ca. 2000 tot ca. 1200 Ha-'Aj een verlaten ruïne zou zijn geweest. De verovering en 
verwoesting van deze plaats door de binnenvallende Israëlieten, waarin men tot nu toe
het karakter van historiciteit meende aan te voelen. Is daarmee bewezen onhistorisch 
te zijn. Ook hier echter zal de  conclusie, meent spr. blijken te staan op 
archaeologisch uiterst zwakken grond, terwijl de nevenconsideraties, dle hebben 
geleid tot een daarop gebaseerde nieuwe analyse van Jos. 7 en 8 (vooral door D. M. 
Noth), in meer dan één punt aantastbaar zijn.
Derhalve blijft de  door Garstang in Jericho bereikte conclusie voorloopig het 
hechtste steunpunt in het uitgebreide, archaeologische en literair-historische 
complex van het Uit- en Intochtvraagstuk, besloot spr. zijn boeiende door 
lichtbeelden verduidelijkte lezing.

20 maart 1937  Hethieten, Assyriërs en Egyptenaren.
Gisteravond hield de heer A. A. Kampman, secretaris van het Egyptisch-Vooraziatisch-
Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux", voor den Kring Nijmegen een voordracht over: 
"Hethieten, Assyriërs en Egyptenaren".
Spr. begon met uitleg te geven van het begrip Hethietologie. Dit is de wetenschap en 
geschiedenis der conglomeratie van volkeren in Klein-Azië in het 2de millenium v. 
Chr. Deze heeft ons geleerd, dat naast de Semieten en Egyptenaren in het naburige 
Oosten ook de Indo-Europeanen belangrijk waren; ja zelfs, dat er tijden zijn geweest,
waarin deze Indo-Europeesche volkeren een staatkundige en militaire overmacht 
bezaten. Er waren omstreeks het jaar 1900 van de Hethieten slechts enkele bronnen 
bekend: het Oude Testament, Assyrische bronnen (in de annalen der groote koningen) en
Egyptische bronnen (afbeeldingen van Hethieten op tempels en monumenten). De Amarna-
correspondentie is gevonden bij de opgravingen in Tell el Amarna (Egypte), in het 
eind der vorige eeuw. De vele ontdekkingsreizen en opgravingsexpedities die van 1870—
1914 en na 1920 in Noord-Syrië en Klein-Azië zijn ondernomen, hebben onze kennis door
het vinden van tallooze documenten zoodanig vermeerderd, dat de hethietologie 
sindsdien als een afzonderlijke wetenschap te beschouwen is. Men kwam daardoor tot 
het inzicht dat de Hethieten niet alleen in Noord-Syrië hebben gewoond, doch dat het 
centrum van hun rijk juist in Klein-Azië heeft gelegen en dat vandaar uit Noord 
Mesopotamië en Noord Syrië zijn veroverd.
Van de opgravingen in Klein-Azië zijn de bekendste die te Kültepe, waar prof. Hrozny 
het archief ontdekte van de Assyrische kooplieden, bestaande uit 1000 tabletten (ca. 
2000 v. Chr.). Voorts de opgravingen te Bogazkoy en die te Alisar Hüyilk.
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Bij de ontcijfering van de teksten, waarbij de naam van prof. Hrozny vooraan behoort 
te staan, is gebleken, dat men de Hethietische geschiedenis in drie deelen kan 
splitsen: 1e. een periode van "Kleinstaaterei", 2e. de periode van het Hethietische 
Middenrijk (1900—1650) en 3e de periode der laat-Hethietische rijkjes onder leiding 
van Karchemisch in Noord-Syrië, waaraan in 717 door Sargon van Assyrië een einde werd
gemaakt. Belangrijk zijn de volksverhuizingen, in den loop waarvan de Hethietische 
volkeren in die streken zich vestigen, waarin we hen in het 2e millenium aantreffen 
en de geschiedenis van de z.g. tusschenperioden. De Hethietologen zijn het over een 
en ander nog niet geheel eens. Momenteel wordt vastgehouden aan de volgende vijf 
verhuizingen: 2500 de inval der Indo-europeesche Luwiërs, 2000—1600 vestiging van de 
Indo-Europeesche Hethieten tusschen Halys en Euphraat, 1900—1500 volksverhuizingen 
der Hurrieten, Mitanni en Hyksos en 1200—1100 invallen en rooftochten der z.g. 
zeevolkeren. 
Spr. besloot zijn rede met een uitvoerige behandeling van het diplomatieke verkeer 
der Hethietische groote koningen.

27 maart 1937  De Ster van Bethlehem.
Een belangwekkend experiment is kort geleden uitgevoerd door Amerikaansche 
sterrenkundigen, die volgens de berichten hebben getracht een oplossing te vinden 
voor het mysterie van de ster van Bethlehem. 
Is er ooit zoon ster geweest? 
Wat de astronomen hebben geprobeerd te ontdekken, was of het werkelijk een ster is 
geweest of een komeet of een opmerkelijk zeldzame conjunctie van eenige der planeten 
die wij heden ten dage zien. 
Door het gebruik van een planetarium, dat alle hemellichamen in hun juiste positie 
toont, gingen de astronomen tweeduizend jaar terug en deden een zeer vreemde 
ontdekking. Terwijl de miniatuur-planeten den weg terug gingen, kwamen Jupiter en 
Saturnus in één lijn, Mars voegde zich daarbij. Alle drie vormden haast een rechte 
lijn en schenen als één ster van buitengewone schoonheid en helderheid.
Volgens de gemaakte berekeningen vond deze conjunctie plaats in December 7 jaar v. C.
Dit is opmerkelijk, omdat 7 v. C. geloofd wordt het geboortejaar te zijn geweest van 
Christus en niet het jaar 1, zooals algemeen werd aangenomen.
Een ander feit is dat de menschen der oudheid groote beteekenis hechtten aan 
astrologie en de verschijning van deze merkwaardige conjunctie moet de aandacht 
hebben getrokken in elk deel der toen bewoonde wereld.

4 april 1937  De nieuwste opgravingen in Phenicië en Mesopotamië 
Beteekenis voor de studie van het Oude Testament.
(Van onzen correspondent.) 
P a r ij s, April. 
Het Louvre, eens koninklijk paleis, later veranderd in een museum waar een ongeloofe-
1ijke overvloed van kunstschatten bijeengebracht is, heeft nog een ander aspect dan 
dat hetwelk iedereen kent. 
Wie den ingang binnengaat waarboven "Conservation" staat en zich naar boven laat  
brengen door de lift, die het oude, smalle, steenen wenteltrapje, waarlangs men nog 
niet zoo lang geleden moeizaam omhoog moest zwoegen, overbodig heeft gemaakt, komt op
een bovenverdieping, die bestaat uit een groot aantal vertrekken, door eindelooze, 
doolhofachtige gangen met elkaar verbonden. Daar, in een omgeving die aandoet als een
klooster, zoover is men er verheven boven het leven der wereld en zoo streng- 
eenvoudig is er de aankleeding, die zich tot het hoogst noodige beperkt, is het 
domein van de geleerden, kunsthistorici en archaeologen, op wier arbeid onder meer de
aanduidingen berusten, die daar beneden het groote publiek inlichten omtrent herkomst
en beteekenis van het tentoongestelde. Daar werkt bijvoorbeeld de heer Frits Lugt, 
over wiens classificeering van de oud-Nederlandsche teekeningen, die reeds drie 
lijvige deelen van een uitvoerig en beredeneerden catalogus in beslag neemt, wij bij 
vorige gelegenheden bijzonderheden hebben medegedeeld. Daar werkt ook, in een geheel 
andere afdeeling, een vrouwelijke archaeologe, die, ofschoon volkomen Fransch van 
nationaliteit en wetenschappelijke vorming, toch als de dochter van iemand die in de 
kolonie ons aller Vriend is, de sympathieke dokter Rutten — die zijn "Maastreechtsch"
nog niet is vergeten en geen Hollandschen avond overslaat — bijzondere relaties heeft
met ons land. Het is Mademoiselle Maggie Rutten, medewerkster van den conservator der
Oostersche oudheden, dr. G. Contenau. 
Wij hadden, juffrouw Rutten ontmoetende, al eens vroeger bijzonderheden gevraagd over
haar wetenschappelijken arbeid — want een gesprek met een specialist over zijn 
studievak heeft voor ons, als hij of zij de gave der populariseering bezit, en bukken
kan tot onze onwetendheid, altijd een bijzondere bekoring. Het had ons een denkbeeld 
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gegeven van den omvang van de kennis van allerlei aard, noodig om te doen wat deze 
jonge vrouw zich tot taak heeft gekozen: de ontcijfering van de opschriften, in 
diverse talen en vormen van spijkerschrift vervat, die de opgravingen in Voor-Azië 
aan het licht hebben gebracht. Daar komt ontzaglijk veel aan te pas — het beheerschen
van een groot aantal talen uit de oudheid die ons, profanen, meestal zelfs niet bij 
name bekend zijn; van de oude geschiedenis, de oude aardrijkskunde, uit de 
oorspronkelijke bronnen geput en van alles wat daarover in de voornaamste studie-
centra gepubliceerd is en wordt. Beschikt men over deze omvangrijke wetenschappelijke
bagage, dan moeten schranderheid en vernuft in het bedenken en vinden van schakels en
aanknoopingspunten de rest doen. Het was om haar mededeelingen met de gevonden 
voorwerpen en tabletten te illustreeren dat mej. Rutten en dr. Contenau ons wel in 
hun verheven heiligdom hebben willen ontvangen, om het ons mogelijk te maken er het 
een en ander van na te vertellen. 

Het werk thuis. 
Het ideaal van elken archaeoloog is graven, nieuwe dingen vinden, om de kennis van de
oudheid te vermeerderen en de tallooze onopgeloste problemen nader tot hun oplossing 
te brengen. Maar er kan niet aanhoudend en door iedereen worden gegraven, al was het 
maar alleen omdat niet alle seizoenen daarvoor geschikt zijn, en omdat het veel geld 
kost, geld, dat de staat er maar in beperkte mate voor beschikbaar kan stellen. Het 
werk thuis is trouwens niet minder belangrijk, want wat heeft men aan opschriften die
men niet kan lezen? En welke wetenschap kan het stellen buiten hen, die de 
gezamenlijke vondsten in hun algemeen verband plaasen en de nieuwe generaties 
onderwijzen, die op hun beurt den fakkel zullen moeten overnemen?
De Fransche geleerden hebben zich altijd in het bijzonder voor Voor-Azië 
geïnteresseerd. Het is bijna honderd jaar geleden dat Botta zijn eerste opgravingen 
in Assyrië begon, eerst te Ninive, daarna te Khorsabad, waar hij de ruïnen ontdekte 
van het paleis van Sargon II, die koning was van Assyrië in de achtste eeuw voor 
Christus. Men vindt de mooiste bas-reliefs ervan in het Louvre. In 1877 vond de 
Franschman De Sarzec te Tello de eerste monumenten van de kunst der Sumeriërs, het 
volk dat in Mesopotamië de beschaving vestigde, die daarna op de Assyriërs en 
Babyloniërs overging. En men behoeft maar te denken aan een Renan en een Dieulafoy om
te beseffen wat de Fransche wetenschap voor de kennis van de volken, die hier 
tientallen eeuwen voor het begin van onze jaartelling leefden, heeft gedaan.

Hervatting der opgravingen
In de laatste jaren heeft Frankrijk zijn opgravingen in het Oosten op drie punten 
hervat. In Phenicië, te Ras-Sjamra, hebben Schaeffer en Chenet de resten gevonden van
Oegarit, een stad die de invloeden heeft ondergaan van Egypte en van de eilanden in 
de Aegeïsche Zee. Daar zijn teksten gevonden die op zijn minst dateeren uit de XIIIde
eeuw voor Christus en die zijn geschreven in een alfabet dat is afgeleid van de 
spijkerschriftteekens uit Mesopotamië. In Iran hebben dr. Contenau en Ghirshman 
gegraven en er verschillende kerkhoven ontdekt, die een rijken oogst opleverden aan 
juweelen, sieraden, vazen en wapenen. Het recentst zijn de ontdekkingen van André 
Parrot in Mesopotamië, hij Tell Hariri, waarover wij in een volgend artikel wat meer 
zullen vertellen.
Al de monumenten en voorwerpen die gevonden worden gaan naar het Louvre, en worden 
daar bestudeerd. Ze bestaan voor een zeer groot deel uit tabletten, uit leem 
vervaardigd en al of niet gebakken, welke voor de volken van dien tijd waren wat het 
papier is voor ons. Ze dienden voor een groot deel tot het opmaken van contracten, 
niet minder volledig en zorgvuldig omschreven dan de onze en waaraan de getuigen en 
de contractanten hun zegels hechtten om ze te waarmerken.
Een volledige collectie van die contracten uit den Seleuciden-tijd, die begint 
omstreeks 312 voor Chr., is door mejuffrouw Hutten bestudeerd en vertaald in een 
bundel, die het vijftiende deel vormt van de revue "Babyloniaca". Het zijn contracten
voor den verkoop van slaven of terreinen, maar voor een groot deel ook van de 
voordeelen die de priesters en aan den tempeldienst verbonden ambtenaren, portiers, 
offeraars, brouwers van liturgische dranken, trokken uit de gaven der geloovigen. Het
was een geregeld gebruik dat deze tempeldienaren de inkomsten van een of meer weken 
per maand, van enkele dagen per maand of zelfs van bepaalde uren op bepaalde dagen, 
overdeden aan anderen, voor een vast bedrag, waarin men een vroeg voorbeeld kan zien 
van onze verzekeringscontracten, waarbij een risico wordt overgedaan voor een vaste 
som. De studie van deze tabletten heeft het mogelijk gemaakt heel de politieke en 
economische geschiedenis van het oude Mesopotamië te reconstrueeren.
Bij de recente opgravingen te Tell Hariri, het oude Mari, heeft men de hand gelegd op
een nest van documenten, die blijkbaar hebben gediend voor de opleiding van priesters
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en wichelaars. Daaronder zijn een aantal kleine tegels, die den vorm hebben van een 
schapenlever. De voornaamste anatomische vormen zijn daarop aangegeven en het 
inschrift luidt: "Toen de lever er aldus uitzag, is er dat-en-dat gebeurd." Op deze 
wijze onderwees men de aanstaande wichelaars omtrent de conclusies, die zij uit de 
bepaalde vormen van de ingewanden der geofferde dieren hadden te trekken. In haar 
hoedanigheid van "Chargée de Mission" aan de "Ecole du Louvre" heeft mejuffrouw 
Rutten, naast haar ontcijferingsarbeid, ook nog onderricht voor haar rekening. Sinds 
tien jaar geeft zij haar Zaterdagsche "visites accompagnées" in de zalen van het 
Louvre, waar zij het tentoongestelde en de beteekenis ervan verklaart. Te dien einde 
heeft zij een specialen gids voor de Oostersche oudheden in het Louvre geschreven, 
die wordt voorafgegaan door een uitvoerige historische en aardrijkskundige 
beschrijving van de betrokken landen, met een reconstructie van de dynastieën van 
3000 v. Chr. af. In een bijzonder waardeerende bespreking van dezen gids in de Revue 
"Syria" wordt gewezen op de beteekenis, die hij op deze wijze ook voor de studenten 
in dezen tak van wetenschap heeft.
Verder geeft zij aan de "Ecole du Louvre" college in de Assyrische opschrift-kunde en
in die van de oude Sumerische monumenten, college dat bestemd is voor hen die 
opgravingen willen gaan verrichten, of die als medewerkers in de musea zich vertrouwd
wenschen te maken met taal en schrift van deze oude inscripties. Van haar hand zijn 
ten slotte de toelichtingen in de mooie "Encyclopédie Photographique de l'Art 
(Editions "Tel."), die dient om met behulp van buitengewoon uitvoerige foto's de 
schatten van het Louvre ook binnen het bereik te brengen van de geleerden, die niet 
in de gelegenheid zijn ze er zelf te komen bekijken. 

Het Oude Testament. 
De ontdekkingen, in de laatste jaren in deze streken gedaan, zijn onder meer van 
groote beteekenis voor de kennis en beoordeeling van het Oude Testament. In een werk 
speciaal aan dit vraagstuk gewijd komt de bekende geleerde René Dussaud tot de 
conclusie dat de prae-mosaïsche verhalen veel verder teruggaan dan gewoonlijk werd 
aangenomen. Men moet volgens den schrijver de legenden der patriarchen niet 
beschouwen als op zichzelf staande verhalen, maar als uittreksels van legenden die 
over groote uitgestrektheden verspreid waren en waarvan de teksten van Ras Sjamra het
model vormen. Men móet afstand doen van het argument dat is gegrond op het niet-
bestaan van schrift in de tweede duizendjarige periode voor Christus, waarop de 
bijbelcritiek voor een groot deel was gebouwd. Het heldendicht van Kéret b.v. toont 
aan hoe belangrijk de religieuse twisten tusschen stammen en ethische groepen reeds 
in deze periode, beginnende in de veertiende eeuw voor Chr., zijn geweest en dit 
verklaart volgens den schrijver dat de breuk van de Israëlieten met de Kanaanieten 
van het Zuiden, door Mozes voltrokken, niet slechts een politieke breuk was, gevolgd 
door een emigratie, maar ook een godsdienstige breuk. De Israëlieten verlaten den 
dienst van El voor dien van Jahwe, wiens naam in de teksten van Oegarit voorkomt.
Over de ontdekking van Mari, die uit de allerlaatste jaren dagteekent, een volgende 
maal.

11 april 1937  MARI, DE VERGETEN STAD 
"Met Mari is niet alleen een hoofdstad, maar een geheele beschavingsgeschiedenis uit 
den grond te voorschijn gekomen.”
— André Parrot. 
EEN BESCHAVING VAN VIERDUIZEND JAAR GELEDEN
(Van onzen Parijschen correspondent.) 
P a r ij s, April. 
André Parrot, die, eerst als medewerker Van anderen, later als leider, vele 
opgravingen in Beneden-Mesopotamië heeft verricht, heeft in een aardig populair boek,
"Mari, une ville perdue...." (Editions "Je sers", Parijs), het verhaal gedaan van hoe
en wat hij ontdekt heeft bij zijn expedities van 1933—1936 aan de grens van Syrië en 
Irak, waar de Euphraat in zijn middenloop die grens snijdt. 
Er bevindt zich op dit punt een lage heuvel, of "tell" zooals het in de landstaal 
heet, Tell Hariri genaamd, en gelegen op een tiental kilometers van het stadje Aboe-
Kemal. Hij ligt buiten de in dit land zeer schaarsche verbindingswegen en niemand had
er daardoor ooit in het bijzonder op gelet, al weet men, dat heuvels als deze 
dikwijls de ruïnes bedekken van oude steden.

Toen op een ochtend in Augustus 1933 de Fransche luitenant Cabane op een 
inspectietocht er langs kwam, zag hij een groep Bedoeïnen bezig steenen uit den grond
te graven, om er een grafstede mee te bedekken. De steenen zaten zoo vast in den 
grond, dat de luitenant hun den raad gaf, hun materiaal te zoeken op een 
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gemakkelijker plaats. Maar hij dacht er niet verder over, tot een paar dagen later 
een inlander in zijn bureau kwam om te vragen "wat ze doen moesten met den man, dien 
ze gevonden hadden?". Hij ondervroeg den Arabier en kwam te weten, dat het een 
standbeeld betrof, dat bij nieuwe pogingen om steenen voor een graf te krijgen, voor 
den dag was gekomen. Hij zond het standbeeld naar Frankrijk, vergezeld van wat 
stukken van een oud plaveisel, en de heeren in het Louvre kwamen al gauw tot de 
conclusie, dat dit antiquiteiten waren, die van meer dan drieduizend jaar vóór 
Christus moesten dagteekenen. Terstond werd besloten een expeditie uit te rusten, 
waarvan de leiding werd opgedragen aan den heer Parrot. Begin December van hetzelfde 
jaar was men ter plaatse en werd met de werkzaamheden begonnen. Het is niet 
gemakkelijk, nieuwe opgravingen te beginnen met nog volkomen ongeschoolde werklieden.
Parrot vertelt op vermakelijke wijze van de moeite die hij en zijn medewerkers hadden
om den Arabieren, die kwamen toestroomen zoodra ze merkten dat er wat te verdienen 
was, en wier onderlinge veeten af en toe uitgevochten moesten worden, wat begrip van 
orde, regelmaat en voorzichtigheid bij te brengen.

BEGIN DER OPGRAVINGEN
Men begon te graven in het midden bovenop den heuvel, omdat daar het standbeeld van 
Cabane gevonden was, e nal terstond bleek, dat de plek goed was. Zeer dicht onder de 
oppervlakte vond men groote hoeveelheden niet-gebakken tegels, het gewone materiaal 
van de oude steden. Al sondeerende kwamen de archaeologen tot de conclusie, dat men 
te maken had met de boven elkaar gelegen ruïnen van drie steden uit verschillende 
tijdperken, waarvan de bobvenste dateerden van de verwoesting der stad door 
Hammoerabi, koning van babylon, omstreeks 2000 v. C., de middenste van ongeveer 
achthonderd jaar daarvóór, en de onderste van omstreeks 3000 v. C. Later zou men nog 
sporen vinden, die den eigenlijken oorsprong der stad terugbrengen tot nóg eenige 
eeuwen vroeger. 
Voorloopig was het niet mogelijk, te weten te komen welke stad het was, die zich hier
had bevonden. Maar de rijke oogst van beelden en fragmenten, die men geleidelijk 
binnenhaalde, gaf opheldering. Men vond het beeld van een man, waarop een kop, dien 
men al eerder had gevonden, paste, en dat blijkens het opschrift in spijkerschrift 
bleek voor te stellen Lamgi-Mari, koning van Mari. Datzelfde opschrift vermeldde, dat
het beeld een ex voto was, opgedragen aan de godin Isjtar, die de godin was zoowel 
van de liefde als van de vruchtbaarheid en van den oorlog. Het was in háár tempel, 
dat de zoekers waren terechtgekomen. 
De gewoonte ex voto's aan de godin te geven, die den gever voorstelden, welke 
daardoor als het ware voor zijn voortdurende aanwezigheid in den tempel, onder haar 
bescherming, zorgde, heeft gemaakt dat men een groot aantal van deze beelden en 
beeldjes heeft gevonden. Ze waren — toen al! — van zeer uiteenloopende waarde; de 
"gewone man" moest het doen met een bij het gros vervaardigd beeldje, dat niet alleen
leelijk en slordig was, maar ook niet op hem leek, zoodat het hem alleen 
conventioneel kon voorstellen, terwijl de rijken zich beelden naar hun gelijkenis 
lieten vervaardigen, die groot kunstwaarde hadden. Zoo vond men, behalve de beeltenis
van den koning, die van een hoogen ambtenaar, den intendant Ebih-il, en van een 
groothandelaar in graan, Idi-Narûm. Verder kwamen, behalve talrijke beelden van de 
godin Isjtar, een paar groote schilderijen, van ingelegde schelpen gemaakt, aan den 
dag, die, met Jobsgeduld bijeengezocht, een hoog denkbeeld geven van de ontwikkeling 
ook van deze kunst in het oude Mari. 
Op het punt van beelden zou men later een merkwaardige ontdekking doen, toen men 
begonnen was met het uitgraven van het oude koninklijke paleis. Men vond hier het 
anderhalven meter hooge, albasten beeld van een vrouwefiguur, die pleegt te worden 
aangeduid als de "godin met de opspuitende vaas". Ze draagt in haar beide handen een 
vaas voor zich uit, die door middel van een buisleiding, welke door het lichaam loopt
en zorgvuldig verborgen is, in verbinding kan worden gesteld met een hooger gelegen 
water-réservoir. Het was op die wijze mogelijk den geloovigen de illusie te geven, 
dat hun gebeden om water werden verhoord, en men kan zich voorstellen begroot de 
geestdrift moet zijn geweest als het opspuitende vocht hun de belofte bracht van 
vruchtbaarheid en rijke oogsten....

OMVANGRIJKE BIBLIOTHEEK ONTDEKT.
Naarmate bij de opeenvolgende expedities de opgravingen voortschreden, kon men zich 
rekenschap geven van den omvang, de afmetingen en de inrichting van het koninklijk 
paleis, dat ook thans nog slechts gedeeltelijk blootgelegd is, en beschouwd werd als 
een van de wereldwonderen. Men vond er teksten, die getuigenis aflegden van den bloei
van Mari, de machtige stad, gelegen aan den Euphraat daar waar verschillende wegen 
bijeenkwamen in de periode van 3000 tot 2000 vóór Christus. Vooral groote beteekenis 
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had de ontdekking van de bibliotheek, waar de laatste koning van Mari, Zimrilim, zijn
archieven van tabletten bewaarde. In het geheel zijn er reeds nu in de ruïnes over de
15.000 teksten gevonden, die men nog slechts voor een gedeelte heeft kunnen 
ontcijferen, zoodat er nog allerlei ontdekkingen kunnn worden tegemoet gezien.

Uit de archieven blijkt, dat de koningen van Mari er een omvangrijken dienst van 
spionnen en afgezanten op nahielden, die rapporten aan hun vorst zonden over hun 
bevindingen in de landen waar zij werkten, en over hun gesprekken met andere vorsten.
Het is reeds mogelijk geweest, vast te stellen hoe stad en rijk ten slotte ten onder 
zijn gegaan. Zimrilim had niet zonder ongerustheid de macht zien opkomen van 
Hammoerabi, koning van Babylon (omstreeks 2000 v. Chr.), die achtereenvolgens de 
rijken van Erek en Isin onderwierp. Hij had zich daarom onvoorzichtiglijk begeven in 
een coalitie van vorsten, die ten doel had zich tegen de groeiende macht van Babylon 
te verzetten. Hammoerabi versloeg ze, den een na den ander, en ten slotte kwam ook 
Mari aan de beurt. Na een eerste onderwerping, waarbij het vrij zachtzinnig schijnt 
te zijn toegegaan, kwam twee jaar later de stad weer in opstand. Hammoerabi keerde 
thans terug met een groot leger en vernielde haar geheel. De ruïnes van het paleis 
dragen nog de duidelijke sporen van de vlammen, die bijna vierduizend jaar geleden al
wat brandbaar was hebben vernield. Over het lot van Zimrilim zelf mist voorshands de 
noodige gegevens; hij is misschien gevlucht, of in het gevecht omgekomen. In elk 
geval was het met Mari gedaan: jaar na jaar hoopte het stof der woestijn zich on 
boven de bouwvallen, en een eenzame heuvel is al wat ervan was overgebleven.
In het paleis van vóór vierduizend jaar zijn merkwaardige oplossingen van technische 
en hygiënische problemen aangetroffen. Er waren badkamers met kuipen voor warm en 
koud water, die nog volkomen intact zijn. Men kende er den "tout a l'égout", 
uitkomend in diepe verticale putten, die ook elders in de stad en in den tempel 
voorkwamen, en die zoo goed waren aangelegd dat ze terstond weer werkten toen de 
opgravingen door een van de wolkbreuken, die men in deze streken kent, werden 
geteisterd. Het water van de Euphraat werd door kanalen aangevoerd, en Jahdoenlim, 
Zimrilim's vader, beroemt er zich in een opschrift op, dat hij op deze wijze een 
einde heeft gemaakt aan het water-putten. In de keukens van het paleis is een zeer 
volledige keuken-installatie gevonden; men had er bijvoorbeeld vormen voor taarten of
puddingen, met ingesneden bloemen en figuren versierd, zooals wij die nog hebben om 
een botervlootje op te vroolijken of om speculaas te bakken, in de hooge zalen van 
het paleis, waar het licht door weerkaatsing op het binnenplein inviel, moet een 
constante, aangename temperatuur hebben geheerscht. Eigenlijk miste men er niet veel 
anders dan electriciteit en radio...
De drie expedities hebben nog slechts een gedeelte van de oude stad blootgelegd; en 
wanneer men mag aannemen, dat Mari niet alleen een machtige handelsstad, maar ook een
bedevaartsoord met een groot aantal tempels is geweest, valt van de toekomstige 
ontdekkingen nog heel wat te verwachten.
In ieder geval wettigt het gevondene de conclusie, dat zich in Mesopotamië reeds in 
deze vroege tijden een zeer gevorderde beschaving had ontwikkeld, waarin kunsten en 
wetenschappen op hooge trap stonden, en dat men er al heel wat had gevonden, dat in 
het barbaarsche en achterlijke Westen eerst tientallen eeuwen later met veel vallen 
en opstaan opnieuw zou worden ontdekt.

3 augustus 1937  In Mesopotamië.
De Duitsche opgravingsexpeditie in Mesopotamië boekte het succes een oude tempel te 
kunnen bloot leggen, van welke het ontstaan op 3000 vóór Christus geschat werd. Een 
185 kleitafeltje» werden gevonden, met o.a. oud-Babylonische klaagliederen.

9 augustus 1937  Wiskunde in Babylon 
Sommen van vierduizend jaar geleden
Tot dusver beschouwde men de Grieken als de grondleggers der wiskunde; voortaan maken
de Babyloniërs aanspraak op dien titel. Prof. O. Neugebauer van de universiteit van 
Kopenhagen heeft 44 kleitafeltjes, afkomstig van opgravingen in het oude Babylon en 
bewaard in de beroemde verzameling van Yale, onderzocht en uitgemaakt dat de wiskunde
in Babylon reeds vijftien eeuwen vroeger dan in Griekenland beoefend werd. 
Deze tafereeltjes dagteekenen van 2.000 v. Chr. en zijn met cijfers gemerkt, waaruit 
kon worden besloten dat ze samen een soort van boek vormden; elk tafeltje deed dienst
als bladzijde. Twee "bladzijden" ontbraken, maar zijn in een verzameling te Parijs 
opgespoord. Met behulp van foto's en bijgestaan door prof. F. J. Stephens, curator 
van de Yale-verzameling, en Dr. A. Goetze, hoogleeraar in de assyriologie aan de 
Yale-universiteit, heeft Neugebauer het heele "boek" ontcijferd. 
Het is een uiterst merkwaardig ding — omdat het zoo uiterst gewoon is! Ziedaar tafels
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van vermenigvuldiging en vergelijking, logarithmen, vraagstukken bijna vierduizend 
jaren oud, die nauwelijks verschillen van wat men in de hedendaagsche wiskundige 
boeken aantreft. Er zijn b.v. vraagstukken met vierkants- en 
hoogeremachtsvergelijkingen, welke juist zoo worden opgelost als tegenwoordig. Vragen
worden gesteld over de berekening van eenvoudige en samengestelde intrest. Vele 
wiskundige methoden en regels, die tot dusver aan het vernuft der Grieken werden 
toegeschreven, blijken voor de Babelsche cijferaars dagelijksche kost te zijn 
geweest. Zij kenden echter niet het tiendeelig stelsel: als grondeenheid werd het 
getal 60 aangenomen. Alles is, veel meer dan bij de theoretisch aangelegde Grieken, 
practisch en niet als wijsgeerig stelsel, maar vooral ten behoeve van landbouw en 
bedrijf uitgedacht. De tafels werden gebruikt bij de berekening van oppervlakten en 
inhouden, bij landmeting, den aanleg van dijken en het bouwen van muren en huizen. 
Men krijgt kijk op wetten en zeden van dat oude volk. Prof. Neugebauer heeft een 
inventaris voltooid van alle tafeltjes die bewaard worden in de Yale-universiteit, de
universiteit van Pennsylvanië, het Britsch Museum, het Louvre en andere 
buitenlandsche musea. Prof. O. Ore, voorzitter van de wiskundige afdeeling van Yale, 
acht den arbeid van den Deenschen hoogleeraar van buitengewone beteekenis als den 
eerste op een geheel onverkend terrein; tevens daar verdere belangrijke ontdekkingen 
er waarschijnlijk uit zullen voortvloeien, ook omdat vele dezer vraagstukken en 
oplossingen, naar zijn meening, van een nog vroegere, vermoedelijk duizend jaren 
oudere, beschaving moeten zijn.

28 augustus 1937  De Bibliotheek van Assurbannipal
[...] Ook de opgravingen onder leiding van Hall in Niniveh en Ur, welke tegenwoordig 
onder leiding van Wooley worden voortgezet, hebben uiterst waardevol materiaal aan 
het daglicht gebracht. Eenige groote zalen van het Britsch Museum te Londen konden 
daarmede gevuld worden. Daaronder bevinden zich b.v. 20.000 leemen tafels met 
spijkerschrift, welke als een deel van de bibliotheek van koning Assurbannipal (650 
jaar v. Chr.) moeten worden beschouwd en de beste documenten van oud-Babylonisch-
Assyrische dichtkunst vormen. Door Wooley werd kortgeleden in Ur — slechts eenige 
meters onder de vondsten van de zoogenaamde eerste dynastie — een bijl gevonden, 
welke uit een legeering van goud,, zilver en koper met een weinig tin bestond.
Of men nu hier in Voor-Azië — in Ur, Niniveh, Troje — zooals reeds zoo dikwijls 
beweerd is, de bakermat van alle menschelijke cultuur ontdekt heeft, mag geenszins 
zeker genoemd worden. Zelfs duizenden jaren vormen nog slechts een korte periode in 
het oneindig wereldgebeuren....
(Nadruk verboden)

13 januari 1938  KONING MENES. EEN MERKWAARDIGE ARCHAEOLOGISCHE VONDST.
Blijkens een bericht uit Egypte heeft de nog jonge Engelsche archaeoloog Walter Emery
te Sakkara, een graf ontdekt, dat wellicht het graf is van koning Menes; liet bleek 
weliswaar geplunderd te zijn, maar het bevatte nog albasten vazen met den Horusvalk, 
het embleem van Menes. Verdere opgravingen zullen pas definitief kunnen uitmaken, of 
hier inderdaad het werkelijke graf van den oudste ons met name bekenden pharao 
ontdekt is. 
Dit bericht verdient eenige toelichting. De archaeologie of oudheidkunde is de 
wetenschap, die voornamelijk door opgravingen onze kennis omtrent het verre verleden 
tracht te verrijken en daarom niet onaardig de "leerschool van de spade" is genoemd. 
Zij heeft vooral de laatste honderd jaren een hooge vlucht genomen en de 
verrassendste resultaten geboekt, zoowel in Europa als in het nabije Oosten. Men zou 
kunnen zeggen, dat een eeuw geleden onze kennis van het verleden, voor zoover niet 
geput uit den Bijbel, tot ongeveer 700 voor Christus terug reikte. De ontcijfering 
der hiëroglyphen door den beroemden Champollion (1821) bracht hierin verandering; een
Engelsche geleerde vergelijkt deze prestatie met die van Columbus: want zooals de 
ontdekking van Amerika het veld der geographie verdubbelde, zoo deze kennis der 
hiëroglyphen het terrein der historische wetenschap. Later ontcijferde Rawlinson het 
wiggeschrift van Mesopotamië; wij weten nu b.v. dat de stad Ur in het jaar 2283 v. 
Chr. door de Elamieten werd verwoest, omdat die gebeurtenis in verband kan worden 
gebracht met de totale zonsverduistering van 8 Maart, omstreeks uur, van dat jaar.
Daar men thans in oudheidkundige kringen geneigd is aan te nemen, dat alle 
grondslagen onzer beschaving in het gebied der Middellandsche Zee gezocht moeten 
worden en wel met name in Egypte, ligt het voor de hand dat juist in laatstgenoemd 
land de archaeologische onderzoekingen ijverig worden voortgezet. Tot de voornaamste 
bronnen der geschiedenis van het oude Egypte behoort de Grieksche schrijver 
Herodotus, den gymnasiasten welbekend als de "vader der geschiedenis".
Deze nu verhaalt in het tweede boek van zijn geschiedwerk (uit het midden der 5de 
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eeuw v. Chr.) dat de Egyptische priesters hem verzekerden: "De eerste sterveling die 
over Egypte regeerde was Menes". Hij zou dus de grondlegger zijn geweest der zg. 
eerste dynastie. Wanneer dat was? Sommige geleerden spreken van omstreeks 3000 v. 
Chr., andere van omstreeks 4200: een bewijs van de onzekerheid der oudste Egyptische 
chronologie. Thans houdt men het gewoonlijk met de berekeningen van Bradsted en Ed. 
Meyer, die varieeren tusschen 3300 en 3400.
Twee belangrijke punten kunnen nu door Emery's ontdekking tot oplossing worden 
gebracht. Vooreerst het historisch bestaan van Menes, die door sommigen als een 
legendarische figuur wordt beschouwd. Vervolgens de plaats der grafsteden van de 
koningen der eerste dynastieën, welke men tot heden algemeen in Abydos aannam. In 
Sakkara vindt men de zg. trappenpyramide van koning Zaser, waaruit zich later de 
volmaaktere vorm der pyramiden van Gizeh ontwikkelde.
Voorloopig dienen wij nadere berichten af te wachten over het resultaat van het 
onderzoek in de tomben van de leden der hofhouding, die om de centrale tombe liggen 
en alsnog bedekt zijn door grafmonuten der derde dynastie. Pas na dit onderzoek zal 
men met zekerheid kunnen zeggen, of men werkelijk het graf heeft gevonden van den 
oudsten Pharao der historie.

23 februari 1938  Opgravingen in de hoofdstad van het Hethietenrijk
Gisteravond heeft de heer A. A. Kampman, secretaris van "Ex Oriente Lux" in 
"Bagatelle" een lezing gehouden over: Opgravingen in de hoofdstad van het 
Hethietenrijk, indrukken eener archaeologische reis door Klein-Azlë
De bijeenkomst werd geopend door den heer K. C. A. Collette, voorzitter van de 
afdeeling 's-Gravenhage van "Ex Oriente Lux".
De heer Kampman begon met een samenvatting der Hethietische geschiedenis te geven. In
1937 heeft hij een archaeologische studiereis ondernomen naar het Nabije Oosten, 
waarbij hij na een bezoek aan de musea te Berlijn, Praag, Weencn en Boedapest langen 
tijd de gelegenheid had de bibliotheek van het Duitsche Archaeologische Instituut te 
gebruiken en de musea te Instanboel te bezoeken. Daarna bezocht hij verschillende 
opgravingsterreinen in Turkije en Syrië, waarbij hij geruimen tijd kon deelnemen aan 
de Duitsche Bogazköy-Expeditie o.l. van prof. Bittel. In Syrië bezocht hij o.a. de 
Amerikaansche opgravingen te Antiochie en de Fransche te Ras esh Sjamra, het antieke 
Ugarit. Na een kort verblijf in Egypte en een bezoek aan Griekenland woonde hij in 
September het Tweede Internationale Geschiedenis-Congres der Turksche Republiek te 
Istanboel bij. Via Piraeus, Korfoe, Napels en Rome is hij daarna weer in Nederland 
teruggekeerd.
Het binnenland van Klein-Azië is in het 2e millium voor Chr. door de Hethieten 
bewoond geweest. Willen wij onze tegenwoordige kennis van de Hethieten samenvatten, 
dan kunnen wij het volgende vaststellen: In het 2de millium voor Chr. bestond er 
naast de Semietisch-Sumerische beschaving in Mesopotamië en naast de Egyptische een 
derde, belangrijke, grootendeels op zichzelf staande beschaving. Zij was gebaseerd op
een gemengde bevolking, waarschijnlijk ontslaan door een autochthtoon volk van 
onbekend ras en Indo-Europeesche volkeren, die in twee hoofdstroomen het land zijn 
binnengevallen, die der Luwiërs (2500) en die der Mesieten (1950). De laatsten 
vormden in het Hethietische Middenrljk (1950—1650), welks geschiedenis wij kennen 
door den Anittastekst en Telepinusgrondwet, en in het Nieuw-Hethietische wereldrijk 
(1450—1200), welks lotgevallen ons in vele annalen, brieven, enz. zijn bewaard 
gebleven, de Oberschicht waartoe de dynastie, gouverneurs, hooge ambtenaren en 
militairen behoorden. Van de 14de tot de 12de eeuw was het rijk der Hethieten de 
toonaangevende groote mogendheid in het Naburige Oosten, waartegen de Egyptenaren hun
bezit in Palestina ternauwernood konden handhaven en daarom na den voor hen 
nadeeligen slag bij Kades (1308) het beroemde "Eeuwige Verdrag" (1278) met de 
Hethieten sloten, waarbij een condominium tusschen beide volken in Syrië werd 
ingesteld, dat ruim 73 jaren heeft stand gehouden.
Na den val van het Hethietische rijk door de volksverhuizing der "Zeevolken" (1200) 
ontstaan in het Westen van Klein-Azië als reactie der oude bevolking, de rijken der 
Phrygiërs en Lydiërs, terwijl de westkust van 750 af door de Grieken gekoloniseerd 
wordt.
Bij de opgravingen in Bogazköy, het antieke Hattusas, wilde hij meer in het bijzonder
stilstaan. Onder leiding van prof. Bittel heeft hij daar een geheele archaeologische 
school mogen meemaken en actief kunnen deelnemen. De hoofdstad van dit Hethietenrijk 
was Hattusas, het tegenwoordige Bogazköy. Reeds lang voor het eind der vorige eeuw 
was door reizigers opgemerkt dat hier belangrijke oudheden in den grond verborgen 
lagen. Het onderzoek hier ter plaatse kwam door de reizen van E. Chamtre in een 
nieuwe phase. Deze bezocht in de jaren 1893—94 Bogazköy en vond brokstukken van 
spijkerschrifttabletten. Hieronder waren er verscheidene met onbekend (Hethietisch) 
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schrift. De onderzoekingen van den Duitschen Assyrioloog prof H. Winckler heeft 
tezamen met Th. Makridi (destijds conservator van het Ottomaansche museum te 
Istanboel) in de jaren 1906, 1907. 1911 en 1912 in Bogazköy gegraven. Deze expedities
werden bekostigd door de Vorderasiatische Gesellschaft de Deutsche Oriënt 
Gesellschaft en particulieren. Het gelukte hem twee omvangrijke kleitablettenvondston
te doen: 1e op de acropolis der stad, Büyük Kale geheeten, en 2e in de Z. W. 
magazijnen van den grooten tempel. De vestingwerken der stad, die zeer omvangrijk en 
stevig geweest zijn, werden in 1907 door een expeditie van het "Deutsches 
Archäologisches Institut" onder leiding van O. Puchstein en D. Krecker, onderzocht. 
In de jaren na 1912 volgde de ontcijfering van de taal van het Hethietische en 
spijkerschrift het Indo-Europeesche Nesietisch, door prof B. Hrozny te Praag, en in 
de daaropvolgende jaren begon het Museum te Berlijn den reusachtigen voorraad 
tabletten uit te geven, welke thans nog niet voltooid is. Sedert 1931 zijn de 
opgravingen te Bogazköy ieder jaar gedurende 4 maanden hervat door een Duitsche 
expeditie onder leiding van prof. Kurt Bittel. Daarbij is naast andere belangrijke 
vondsten een omvangrijk kleitablettenarchief aan den dag gekomen. Aan de hand van een
groot aantal lantaarnplaatjes liet spreker zien welke kolossale afmetingen de 
Hethietische hoofdstad in het tweede millennium v. Chr. heeft gehad en welk een 
voortreffelijke vestingbouwers de Hethieten zijn geweest. Door een vernuftig stelsel 
van poternes, dubbele muren en zware bastions wisten zij de omwalling der stad 
onneembaar te maken. De stad was verdeeld in een aantal deelen, die stuk voor stuk 
ook ommuurd waren en burchten in zich hadden, zoodat de verovering op groote 
moeilijkheden moest stuiten. Er zijn een viertal goed geconserveerde stadspoorten 
teruggevonden, waarvan de z.g. Koningspoort de belangrijkste is. Hierdoor trokken de 
Hethietische koningen na hun overwinningen bun hoofdstad binnen. De koningsburcht met
de paleizen, archieven en magazijnen bevond zich in het Noorden der stad en was 
eveneens geducht versterkt. In het geheel zijn in Hattusas 5 tempels gevonden, 
waarvan de grootste in het Noorden der stad ligt. in de campagne van 1927 zijn hier 
belangrijke vondsten gedaan, waarvan spr. er eenige heeft mogen medemaken.
Een en ander werd door tallooze lantaarnplaatjes verlucht, in het bijzonder door 
overzichtelijke plattegronden der stad, burchten, tempels enz. alsmede ook door een 
kaart van het Rijk der Hethieten.
Het talrijke publiek, dat met aandacht geluisterd en met inspanning gekeken had, was,
blijkens het geestdriftig applaus, den spreker zeer dankbaar voor de nadere 
kennismaking met die meer dan drieduizend jaar oude cultuur.

22 februari 1938  RECONSTRUCTIE VAN HET PERGAMON-ALTAAR
Lezing met lichtbeelden van prof. Von Massow
Voor de afd. archaeologie der Allard Pierson Stichting en de afd. Amsterdam van de 
Nederlandsch-Duitsche Vereeniging hield prof. Von Massow Maandagavond een lezing met 
lichtbeelden over het Pergamonaltaar in de aula der Universiteit. Spr. begon met te 
herinneren aan het enorme bezoek, dat het Pergamonmuseum in de acht jaren van zijn 
bestaan getrokken heeft. Het dankt zijn wereldroem in de eerste plaats aan het groote
altaar van Pergamon uit de tweede eeuw voor Chr., dat door zijn gigantenfries het 
geweldigste sculptureele complex uit den laten tijd der Grieksche kunst 
representeert. De reconstructie van dit werk te Berlijn is welhaast als een wonder te
beschouwen, wanneer men bedenkt, dat alles uiteen gerukt en stukgeslagen was, dat de 
fragmenten als bouwmateriaal voor een latere vesting gebruikt waren. Karl Humann 
heeft ze daaruit weer te voorschijn gehaald en in een twintig jaar durend werk hebben
Duitsche geleerden, zonder hulp van voorbeelden of beschrijvingen, met oneindig 
geduld en combinatievermogen de reconstructie weer doorgevoerd.
Dat dit resultaat bereikt kon worden, ls in de eerste plaats te danken aan de energie
van den onlangs gestorven archaeoloog Theodor Wiegand. Spr., die zelf de leiding had 
bij de wederopstelling van het altaar, was daardoor bij uitstek bevoegd aan de hand 
van een reeks uitstekende lichtbeelden den hoorders een voorstelling te geven van het
groote werk, dat a.h.w. nog eens voor aller oogen werd uitgevoerd en velen 
ongetwijfeld den wensch zal hebben doen gevoelen het monument in zijn nieuwe omgeving
te zien.
Prof. Snijder dankte den spr. voor zijn buitengewoon interessant betoog en herdacht 
met enkele woorden Geheimrat Wiegand, eraan herinnerend, dat deze voor eenige jaren 
van deze zelfde plaats voor de Allard Pierson Stichting gesproken had over de jongste
opgravingen in Pergamon.

24 februari 1938  Lezing prof. Böhl.
Prof. Böhl besprak twee groepen van in Palestina gevonden inscripties; de eerste 
behoorende tot de 17de eeuw voor onze jaartelling en de tweede tot de 14de en de 13de
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eeuw v. Chr.
De eerste groep vertoont groote gelijkenis met de z.g. Sinaï-inscripties. Zij omvat 
slechts een achttal exemplaren, waarvan er verscheidene in Sichem zijn gevonden in de
jaren na 1930. De jongere groep vertoont al meer overeenkomst met het phoenicische 
alphabetische schrift. Spr. gaf een overzicht van de literatuur hierover en sprak als
zijn meening uit, dat deze Palestijnsche schriftsoort aanvankelijk onder den invloed 
van het Egyptische hiëroglyphenschrift en het Babylonische spijkerschrift geweest is 
en zich eerst later zelfstandig heeft ontwikkeld.
Daarna vertoonde spr. eenige inscripties, waaronder vooral de plaquette van Sichem de
aandacht trok. Spr. eindigde met interpretaties van verschillende inscripties.

14 juni 1938  HITTITISCH PALEIS Opgraving in Noord-Syrië.
De "Times" vermeldt het resultaat van opgravingen in Noord-Syrië, die in het 
afgeloopen graafseizoen hebben plaats gevonden onder sir Leonard Woolley's leiding. 
In den tijd van zes weken hebben 300 man een terrein van ruim 2000 vierk. meter bloot
gelegd waarop, hooger dan manshoogte, de ruïnes staan van een paleis van koningen der
Hittieten, dateerend uit een tijd, langer dan 1600 jaar vóór onze jaartelling. Hoewel
de koninklijke familie wellicht de bel-étage heeft bewoond, zijn de vertrekken 
daaronder blijkbaar toch ook bewoond geweest door personen van aanzien, daar de 
aankleeding een zekere weelde vertoont. Bij elke serie vertrekken bleek een bad- en 
een waschruimte te behooren. In den paleisvleugel, die blijkbaar voor het afdoen van 
de staatszaken heeft gediend, werden een menigte waschtafeltjes gevonden. De 
ontcijfering in den tekst daarop, in spijkerschrift geschreven, zal zeker historisch 
van belang zijn.
Het paleis is vermoedelijk omstreeks 1600 jaar v. C. verbrand.

23 juli 1938  Oude en nieuwe "Tichelsteenen”
HET bijbelsche verhaal over de Joden in Egypte en hun zwaar werk bij het maken van 
"tichelsteenen", is alom bekend.
Die steenen bestonden uit klei, gemengd met stoppels en kort stroo (als bindmiddel), 
dat goed dooreen werd gemengd met wat water en dan in vormen werd gelegd om in de zon
te drogen. Ze waren van hetzelfde materiaal, als in tal van droge streken der aarde 
van oudsher gebruikt is voor het maken van huizen en andere gebouwen en b.v. in 
Mexico "adobe" genoemd werd en wordt.
Ook in het zuidwesten van N.- Amerika zijn de huizen uit "adobe" nog steeds in zwang 
en hebben zij na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek een groote verbetering 
ondergaan.
De gedroogde tichelsteen is nl. een uitstekend materiaal, zoolang het droog is, maar 
bij regen is er alle kans, dat de buitenkant langzaam afgespoeld wordt. Men heeft nu 
gebruik gemaakt van een oplossing van een moderne kunsthars, opgelost in aceton en 
toluol, waarmee de gedroogde steenen gedrenkt worden. Deze kunsthars dringt overal in
de tichelsteen door en heeft, na het verdampen der oplosmiddelen, de eigenschap, om 
het week worden van de leem en het wegspoelen door regen totaal te verhinderen. Men 
heeft reeds enkele honderden nieuwe "mudhouses" gebouwd, die na afpleisteren een 
uitstekenden indruk maken, goedkoop en doelmatig zijn. R. B. K.

28 september 1938  Ontdekkingen op de Syrische kust.
[...] Daar zijn in de eerste plaats de ontdekkingen op de Syrische kust, ten Noorden 
van Ladikye, te Ras Shamrah, het oude, uit de Amarnabrieven bekende Ugarit, eens een 
knooppunt van beschavingen, dat bestaan heeft van den vroegen steentijd tot de llde 
eeuw voor Chr.
Hier zijn sinds 1928 door de Franschen onder leiding van Claude F. A. Schaeffer, 
opgravingen gedaan, die zoowel zeer belangrijk zijn voor de geschiedenis van het Oude
Oosten en den samenhang der bewoners en der cultuur van Syrië met die van Egypte, 
Kein-Azië, Mesopotamië en den Aegaeischen cultuurkring, en voor de kennis van de 
ontwikkeling van het schrift, als voor de kennis van het milieu, waaruit en 
gedeeltelijk in tegenstelling waarmee het Oude Testament zich heeft ontwikkeld.
Schaeffer zelf toonde eenige van de nieuwste vondsten, die eens te meer op den sterk 
Hurritischen (Mittannische) inslag in Ras Shamrah wijzen; een andere Ras Shamrah-
specialist, R. Dussaud, die zelf niet aanwezig was, maar wiens referaat werd 
voorgelezen, stond een Zuidpalestijnschen (uit de Negeb) oorsprong voor de bewoners 
van Ras Shamrah voor, in tegenstelling met W. F. Albright, den leider van het 
Palestine Exploration Fund, en père R. de Vaux, leider van de Ecole Biblique te 
Jeruzalem, die veeleer een beweging van het Noorden naar het Zuiden aannamen. Verder 
behandelde b.v. T. H. Gaster uit Londen den invloed van Kana'anitische culten en 
mythen op het Oude Testament, naar blijkt uit de Ras Shamrah-teksten en trok D. 
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Sidersky uit Parijs een parallel tusschen bepaalde gegevens uit deze teksten en het 
Israëlietische feest der ongezuurde brooden; ook hielden o.a. de oudtestamentici 
Julian Morgenstern uit Cincinnati en Otto Eissfeldt uit Halle met deze teksten 
rekening. 
Een ander probleem, dat de laatste jaren steeds meer de aandacht vraagt, is dat van 
de Hurriten — van wie en wier taal, zooals gezegd, ook in Ras Shamrah sporen zijn 
aangetroffen — die in de eeuwen om 2000 in geheel Boven-Mesopotamië en Oostelijk 
Klein-Azië moeten hebben gewoond, en van wier taal en cultuur, die wel te 
onderscheiden zijn van de eigenlijk Mittitische, en noch semietisch, noch 
indogermaansch zijn, steeds meer bekend wordt. 
De bekende Leipziger Hethitoloog J. Friedrich behandelde voor ons de methode om de 
hurritische taal verder te verstaan, en Leo Oppenheim, thans te Parijs, trok 
conclusies uit de vorming der hurritische personennamen. 
Een derde belangrijke ontdekking van de afgeloopen jaren is die van het oude Mari, 
tegenwoordig Tell Hariri, aan de Midden Euphraat, waar door de Franschen onder 
leiding van André Parrot opgravingen zijn gedaan, die niet alleen van belang zijn 
voor onze kennis van de voor-Aziatische schilderkunst, maar vooral door de 
ontdekking, in het paleis van den vorst Zimrilim, een tijdgenoot van Hammurapi, van 
een archief van eenige duizenden oorkonden, waarvan het belang eenigszins kan worden 
gelijkgesteld met de correspondentie van El Amarna en de bibliotheek van 
Assurbanipal. 
Dit archief bevat misschien de oudste bekend Semietische inscripties en is van groot 
belang voor onze kennis van de politieke geschiedenis en de geografie van Midden- en 
Boven-Mesopotamië. O.a. de ontcijferaar van dit schrift van Mari, de Luiksche 
professor Dossin, ging dus in zijn voordracht uit van nieuwe gegevens, die Mari had 
gebracht. Verder dienen nog genoemd de voordrachten van den Berlijnschen jurist onder
de Assyriologen, Koschaker, van den ontcijferaar van het Hethitische beeldschrift, 
Forrer, en van den bekenden Tsechischen Hethitoloog Hrozny.
De laatste neemt, evenals de Nederlander H. Frankfort, in zijn boek, gedurende het 
vierde millennium voor Chr. verbindingen tusschen Sumer-Akkad en Egypte aan, die 
volgens hem niet moeten worden verklaard door middel van den handel, maar door een 
infiltratie of invasie van Sumerisch-Akkadische groepen in Egypte.

19 oktober 1938  MARI
Reeds eeuwenlang heeft de legende van Ishtar, godin der Liefde, de fantasie der 
menschen beziggehouden, maar eerst een vijftigtal jaren geleden hebben archaeologen 
ernstig naar de stad, waar haar tempel gestaan zou hebben, gezocht en hun vondsten 
waren van dien aard, dat men sinds dien tijd steeds meer van de stad blootgelegd 
heeft. Op het oogenblik heeft een Fransche expeditie de opgravingswerkzaamheden 
voortgezet en dat is geen wonder, want geen godin in de oudheid werd meer vereerd dan
Ishtar. 
Op zeer aardige wijze heeft men de eerste vondsten van haar ouden tempel gedaan. In 
de eerste dagen van Augustus 1933 maakte de Fransche officier Cabane een inspectie-
tocht in de omgeving van het kleine Syrische plaatsje Abou-Kemal, toen hij een groep 
Bedouïnen ontmoette, die ijverig steenen aan het opgraven waren voor het maken van 
een graf, daar een van hun kameraden overleden was. Eenige dagen later kwam er een 
inboorling naar hem toe, die hem vroeg, wat ze doen moesten met "een man, dien ze zoo
juist gevonden hadden." De officier ging nu naar de bedoelde plaats. "Tell-Hariri" 
genaamd, waar de inboorlingen naar een standbeeld stonden te kijken; het beeld had 
geen hoofd meer en de handen waren over het middel gekruist in de bekende ritueele 
houding. De officier liet het standbeeld naar zijn huis brengen en bracht van zijn 
vondst rapport uit. Dit verslag kwam in Parijs terecht en een jaar later ongeveer 
vertrok de genoemde Fransche expeditie, onder leiding van den heer Parrot naar 
Mesopotamië, waar een aanvang met de werkzaamheden gemaakt werd. Reeds na eenige 
dagen werd de moeite beloond, want men vond een klein standbeeldje, waarmee dus het 
vermoeden bevestigd werd, dat onder den "kunstmatigen" heuvel een stad moest liggen.
Over de werkzaamheden vertelt de heer Parrot het volgende: Daar we alleen maar 
vermoedden, dat de stad minstens 5000 jaar oud moest zijn, begonnen we maar op een 
bepaalde plaats te graven, in de hoop den naam van de stad te ontdekken. Ons werk 
werd met succes bekroond, want reeds spoedig troffen we de overblijfselen van een 
tempel aan, die geheel met standbeelden gevuld was. Drie hiervan droegen een 
inscriptie en daar bleek uit, dat de stad Mari geheeten moest hebben, terwijl de 
tempel aan de godin Ishtar gewijd was. Reeds jarenlang kende men het vroegere bestaan
van deze stad, maar steeds had men er tevergeefs naar gezocht.
Onze expeditie was gedwongen, alleen in de wintermaanden te werken, wanneer het 
klimaat gunstig was. Daardoor vorderen onze werkzaamheden langzaam, maar toch is er 
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al een groot gedeelte van de stad blootgelegd. Men moet echter niet vergeten, dat het
woestijnzand de stad in den loop der eeuwen geheel heeft kunnen bedekken, zoodat 
heele deelen zeker wel 50 voet onder den grond liggen. Toch hebben we reeds een 
drietal belangrijke monumenten ontdekt: nl. den tempel van Ishtar, het paleis van de 
koningen en den terrasvormigen tempel met de gebeeldhouwde leeuwen. De tempel van de 
godin Ishtar was het kostbaarste gebouw, dat we tot nu toe aangetroffen hebben en dat
zeer wijd vertakt is. Het gebouw was blijkbaar in vroeger eeuwen reeds eenige malen 
gerestaureerd. Het nieuwste gebouw, dat we er aangetroffen hebben, werd ongeveer 2000
jaar voor Christus gebouwd, het oudste zeker meer dan 3000 jaar voor Chr. In iederen 
tempel treft men tal van standbeelden aan en voorwerpen, die door de bewoners in die 
dagen geofferd werden. Bij bestudeering van deze tempels troffen we drie groote 
steenen graftomben aan van nog veel ouderen datum. Twee ervan waren geheel leeg 
gehaald; de derde graftombe was nog goed in stand gebleven en bevatte nog tal van 
kostbare voorwerpen, zoowel van brons als van goud. Maar het interessantste was toch 
het hoofd van een ter dood gebrachten man; om hem te dooden had men blijkbaar een 
lange, bronzen naald door zijn luchtpijp gestoken, terwijl men een andere naald door 
zijn nek gestoken had. Maar ook het koninklijk paleis is de moeite van het bekijken 
waard. De opgravingen zijn hier nog niet geheel gereed gekomen, maar toch zijn al 260
kamers blootgelegd. Het geheel is uitmuntend bewaard gebleven, alle muren staan nog 
keurig overeind, terwijl sommige ervan zeker 16 voet hoog zijn. In het paleis, dat 
eens door brand en oorlog verwoest werd, om nooit meer opgebouwd te worden, vonden we
twee groote standbeelden. Een er van stelde een koning van Mari voor, Ishtupilum 
genaamd; het andere standbeeld stelde een godin voor, die tegen haar borst een vaas 
hield, de vruchtbaarheid voorstellende. Beide standbeelden zijn levensgroot. Op een 
andere plaats lagen nog drie standbeelden, het een al mooier dan het andere. Een 
alabasten hoofd en twee kleine standbeeldjes, beide zonder hoofd. Een er van droeg 
een groote inscriptie, waaruit bleek, dat het een prins, Idlilum genaamd, moest 
voorstellen.
Deze standbeelden waren echter niet het eenige, wat er te bewonderen viel. Op de 
muren zijn prachtige schilderingen aangebracht, waarvan de kleuren nog goed -bewaard 
gebleven" zijn. Deze muurschilderingen zijn de oudste, die men op de wereld" kent. Ze
hebben verschillende onderwerpen: een vischvangst, offeranden, jachtpartijen, enz. 
Een van de merkwaardigste teekeningen is echter degene, waarop voorgesteld wordt, hoe
de koning van Mari uit de handen van de godin Ishtar de symbolen van zijn koningschap
ontvangt: een kroningscène van 5000 jaar geleden! Zeer belangrijk is ook het archief 
waar 25.000 steenen tafels met spijkerschrift bewaard worden. Deze geheele 
bibliotheek kwam uit het woestijnzand te voorschijn. Men is druk bezig, den inhoud 
ervan te ontcijferen, maar er zullen nog wel heel wat jaren mee gemoeid zijn, eer men
hiermee klaar is. In ieder geval is het wel duidelijk, dat Mari, in het midden van 
het Euphraatdistrict, een belangrijke plaats geweest moet zijn. 
Het derde belangrijke monument is de terrasvormige tempel met de gebeeldhouwde 
leeuwen, een heilige poort, die tevens als uitzichtstoren gebruikt werd. Onder in de 
poort is een kleine tempel aangebracht, waar de diensten van de verschillende 
priesters en priesteressen schijnen plaats gevonden te hebben, ten einde hen te 
beschermen tegen onbescheiden blikken. De deur, die toegang tot het gebouw geeft, is 
hoog en smal en wordt bewaakt door reusachtige leeuwen. 
Tot zoover de heer Parrot. 
Dit zijn voorloopig de belangrijkste resultaten van de Fransche expeditie. Zonder 
twijfel kan er groote waarde aan de merkwaardige vondsten gehecht worden en zeker 
zullen er nog veel meer merkwaardigheden bloot gelegd worden.

26 oktober 1938  Mesopotamië en Palestina 
IN DE SCHATKAMERS DER OUDHEID
In de laatste van de serie lezingen naar aanleiding van de tentoonstelling "Uit de 
Schatkamers der Oudheid" in het Stedelijk Museum te Amsterdam heeft prof. dr. F. M. 
Th. Böhl gesproken over: "Mesopotamië en Palestina."
Bij een kaart gaf spr. een korte uiteenzetting van de aardrijkskundige en historische
gesteldheid van beide landen in de oudheid. Daarna liet hij in de eerste plaats in 
een serie lantaarnplaatjes een groot aantal reconstructies van antieke bouwwerken 
zien. Want de foto's van de verschillende opgravingsterreinen zelf zijn voor het oog 
van den leek in verreweg de meeste gevallen niet duidelijk genoeg. Pas op grond van 
de beste reconstructies, zooals die door de leiders der opgravingen bij gelegenheid 
zelf zijn ontworpen, kan men er zich een voorstelling van maken, hoe de paleizen en 
tempels en stadspoorten en woonhuizen er hebben uitgezien. Pas met behulp van zulke 
reconstructies kan men den belangstellende als het ware uitnoodigen om in zijn 
gedachten de stad Babylon ten tijde van koning nebukadnezar (600 v. Chr.) of de stad 
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Assur ten tijde van koning Tiglatpileser (1100 v. Chr.) of bijv. de stad Ur ten tijde
van Ur-Nammu (2300 v. Chr.) met ons binnen te treden. De tempeltoren en een 
particulier huis in het oude Ur, het paleis te Eshnunna (waar prof. Frankfort 
gegraven heeft), de troonzaal te Chorsebad, de Istar-poort met den toren van Babylon 
en vele van de belangrijkste gebouwen der Assyrische residentie Assur verrijzen op 
deze wijze weer voor onze verbeeldingskacht. Soortgelijke reconstructies vertoonde 
prof. Böhl eveneens uit het oude Palestina: de citadel en de stadspoorten van het 
oude Sichem, zooals zich die aan de stammen van Israël moeten hebben vertoond, toen 
deze in het land van Kanaän kwamen.
Daarna handelde spr. over de menschen, die in deze steden en in deze gebouwen hebben 
gewoond. Op grond van de monumenten gaf hij bij enkele uitgekozen afbeeldingen een 
kijk op de rassen, die in de verschillende tijdperken deze landen hebben bewoond: 
Sumeriërs en Akkadiërs, Assyriërs, Amorieten en Kanaänieten en Israëlieten.
Prof. Böhl liet enkele belangrijke inscripties, vooral ook in lichtbeeld, zien en gaf
daarbij de noodige toelichtingen over den aard en karakter van het schrift, over den 
vorm van het spijkerschrift in de verschillende tijdperken en ook over den inhoud van
deze teksten. Daarna gaf hij toelichtingen bij de illustratie van enkele andere 
oudheden, die op de tentoonstelling te zien zijn. 
Na afloop van de lezing leidde prof. Böhl de belangstellenden rond in de 
Mesopotamisch-Palestijnsche afdeeling.

1 december 1938  Het oude Rijk der Hethieten.
In het Universiteitsgebouw te Utrecht hield gisteravond de heer A. A. Kampman, 
algemeen secretaris van "Ex Oriente Lux" van den studiekring "Utrecht" van dit 
genootschap, een voordracht met lichtbeelden over: "Een archaeologische reis door het
oude rijk der Hethieten en de ruïnen der hoofdstad Hattusas-Bogazköy. 
Spreker deed eerst mededeelingen over het oudste verleden van het gebied en over het 
ontstaan en vergaan van het Rijk der Hethieten. Hij sprak daarna over vroeger 
archaeologisch onderzoek in de oude hoofdstad Hattusas, het tegenwoordige Turksche 
dorp Bogazköy, circa 200 km ten Oosten van Ankara. Sedert 1931 zijn de opgravingen te
Bogazköy ieder jaar gedurende vier maanden hervat door een expeditie van het 
Archaeologisch Instituut te Istanboel en de Deutsche Orient-Gesellschaft o.l.v. prof.
Kurt Bittel, den directeur van het Archaeologisch Instituut te Istanboel, waarbij in 
hoofdzaak op de acropolis werd gegraven. 
Ten slotte gaf de heer Kampman een beschrijving van een bezoek aan Hattusas- 
Bogazköy. 
Bij de opgravingen in de ruïnes der stad werden duizenden kleitabletten gevonden, 
doch daaronder bevindt zich geen enkele, die ons eenigermate kan inlichten over de 
geschiedenis en de gebouwen van de stad. Alleen door onze zeer goed gedocumenteerde 
kennis van de geschiedenis der Hethieten weten wij, dat de stad minstens 500 jaren 
(1700—1200) de hoofdstad van het Rijk is geweest. De hoofdstad lag niet in het 
centrum van het Rijk, maar meer in de peripherie. In het derde millennium was de stad
de zetel van stadkoningen geweest, die onderworpen werden door Anittas, stadkoning 
van Kussara, evenals Hattusas binnen de Halysbocht gelegen. De gunstige ligging in 
verkeerstechnisch en militair opzicht is ongetwijfeld oorzaak geweest, dat de 
stadvorsten van Kussara na Anittas er toe overgingen, hier hun hoofdstad te bouwen. 
Voor de verdediging was het stadsgebied wel bijzonder geschikt. Steile wanden, diepe 
dalen en hooge rotsen leenden zich uitstekend voor militaire doeleinden. Deze 
terreinvoordeelen waren zoo belangrijk, dat men zelfs later, toen de hoofdstad ver 
uit het centrum van het Rijk lag, niet tot verplaatsing overging.
Door de opgravingen is wel komen vast te staan, dat de stad oorspronkelijk veel 
kleiner is geweest en zich beperkte tot Buyuk Kale en de benedenstad in het Noorden. 
De archaeoloog, die de oude hoofdstad der Hethieten bezoekt, zal terstond onder den 
indruk komen van het uitgestrekte terrein, dat de stad in haar bloeitijd besloeg en 
van de overblijfselen der vestingwerken. De omtrek der stad bedroeg circa 15 à 20 km,
hetgeen des te meer verwonderen moet, indien men de Palestijnsche steden, zooals wij 
die uit het Oude Testament kennen (Jericho, Jeruzalem, Hebron) daarbij vergelijkt. 
Deze laatste toch waren niet veel grooter dan enkele huizenblokken uit onze moderne 
steden tezamen.
Het verdedigingsstelsel der Hethieten is geniaal te noemen. De hoofdstad was verdeeld
in een aantal wijken, die ieder afzonderlijk te verdedigen waren, doordat zij omgeven
waren door sterke muren met burchten en bastions. Zoo liep dwars door de stad van den
koningsburcht in het N.O. naar de Leeuwenpoort in het W. een scheidingsmuur, die door
vier kleinere burchten versterkt was. De Koningsburcht vormde in dit 
verdedigingsstelsel het centrale punt; pas na de verovering der afzonderlijke 
stadsgedeelten kon dit, als laatste bolwerk, vallen. Door een vernuftig stelsel van 
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poternes en poorten was de stadsmuur tot een voortreffelijke fortificatie herschapen.
In het Zuiden was de versterking der Sphinxpoort en daaronder loopende poterne het 
sluitstuk der defensie. Een aantal poorten, ieder afzonderlijk met torens en bastions
voorzien, gaf toegang tot de stad.
Van de vier stadspoorten, die vrij goed geconserveerd zijn teruggevonden, was de 
Koningspoort de belangrijkste: daarlangs trokken de groote Hethietische koningen met 
hun legerscharen, na een overwinning te hebben bevochten, hun hoofdstad binnen, om 
zich naar hun paleis en hoofd-tempel in de benedenstad te begeven, luide toegejuicht 
door hun onderdanen. In de benedenstad, in het N., bevinden zich de ruïnes van den 
grooten tempel. Behalve deze is er nog een viertal tempels in de bovenstad, in het 
Z., teruggevonden. In de opgravingscampagne van 1937 zijn de werkzaamheden aan den 
grooten tempel, die 25 jaren hadden gerust, hervat, waarbij een fraai plaveisel aan 
den dag is gekomen in den binnengang tusschen het hoofdgebouw en de magazijnen. Een 
groot aantal spijkerschrifttabletten, waaronder enkele zeer belangrijke, werd 
eveneens gevonden. Het is aan de vriendelijkheid van prof. Bittel, den leider der 
Bogazköy-expeditie, te danken, dat spreker aan de campagne van 1937 heeft mogen 
deelnemen en foto's in de ruïnes heeft mogen maken. Daarbij werden ook de 
werkzaamheden op Büyük Kale, den Koningsburcht, voortgezet. Bij 
opruimingswerkzaamheden aan den Oostelijken burchtmuur, juist waar deze het steilst 
is, kon men zeer duidelijk zien, hoe de Hethieten er in slaagden de natuurlijke rots 
als uitgangspunt en fundament van hun muren te benutten.

30 maart 1939  OPGRAVINGEN TE MARI 
Voordracht van prof. G. Dossin te Amsterdam, Leiden en Utrecht.
Prof. G. Dossin uit Luik heeft voor het Kon. Oudheidkundig Genootschap en "Ex Oriente
Lux" te Amsterdam in de vergaderzaal in het Rijksmuseum van eerstgenoemd genootschap 
een lezing met lichtbeelden gehouden over: "De opgravingen te Mari". De heuvels van 
Tell-Hariri, die de ruïnes van de oude stad Mari dekken, zijn niet ver van den 
Euphraat gelegen, 11 km ten N.W. van Abou-Kemal, een kleine Syrische stad aan den 
grens van Irak. Sedert den winter 1933—'34 heeft André Parrot, adjunct-conservator 
van het Louvre te Parijs er de opgravingen geleid. De werkzaamheden zijn tot nu toe 
op drie plaatsen in de ruïne verricht. Op een plek hebben zij een tempel van de godin
Istar te voorschijn gebracht en een stadswijk, die teruggaat tot ongeveer 3000 v. 
Chr. Op een tweede plek heeft de heer Parrot een uitgestrekt paleis gevonden van meer
dan 2½ ha oppervlakte, het grootste en best bewaarde, dat wij kennen uit de dagen van
2000 v. Chr. De derde opgegraven plek heeft de resten aan den dag gebracht van een 
Ziqqarat of terrassentoren, omringd door tempels en godsdienstige gebouwen. Een rijke
oogst van beelden of beeldjes, aardewerk, voorwerpen in goud of in schelp is er 
gevonden. 
Onder de ontdekkingen moet men speciale aandacht schenken aan schilderingen die een 
aantal kamers van het paleis versieren en die op het oogenblik de oudst bekende 
getuigen van schilderkunst zijn. In den loop van de blootlegging van het paleis heeft
de heer Parrot een epigrafische ontdekking gedaan, die als een van de belangrijkste 
van de laatste jaren kan gelden. Hij heeft in verschillende kamers duizenden klei-
tabletten gevonden, die de archieven van de koningen uitmaken, die in Mari hebben 
geregeerd in de 19de eeuw v. Chr. Zij bevatten brieven, die de koningen van Babylon, 
steden in Mesopotamië en Noord-Syrië, alsmede de gezanten van de koningen van Mari 
naar het paleis hebben gezonden. Deze brieven zijn gericht aan Iasmah-Adad, die in 
Mari regeerde als vice-koning in opdracht van zijn vader, den machtigen Assyrischen 
koning Samsi-Adad, of wel aan Zimnilim, die er in slaagde den Assyrischen indringer 
te verjagen en zelf op "de troon van zijn vaderen" te klimmen. 
Naast deze diplomatieke archieven heeft men handelscorrespondentie gevonden, die ons 
nauwkeurig inlicht niet alleen over de administratie van het koninkrijk Mari, maar 
ook over de politieke en commercieele verhoudingen, die in verschillende streken van 
het oude naburige Oosten in die dagen heerschten. De archaeologische en epigrafische 
ontdekkingen van Mari stellen ons in staat de geschiedenis van Mari te 
reconstrueeren, een nieuw licht te werpen op die van Babylon en de verdwenen 
beschavingen van Mesopotamië en Noord-Syrië weer tot leven te wekken, waarvoor wij 
tot op heden geen enkel gegeven bezaten. En al die schitterende resultaten, die de 
Fransche expeditie in Mari opleverde, beteekenen een groote gebeurtenis in de annalen
van de archaeologie van het oude naburige Oosten. Prof. Dossin heeft dezelfde lezing 
gehouden Dinsdagavond op uitnoodiging van het Oostersch Genootschap en voor "Ex 
Oriente Lux" in het Rijksprentenkabinet te Leiden en Woensdag voor den studiekring 
"Utrecht en streken" in zaal IX van het Universiteitsgebouw te Utrecht. 
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12 april 1939  Oostersch Genootschap in Nederland, 
bijeenkomst te Leiden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde.
(Van onzen Leidschen correspondent.) 
In het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden is vandaag het negende congres van het 
Oostersch Genootschap in Nederland geopend. 
Na een kort openingswoord van den voorzitter, prof. dr. Ph. S. van Ronkel, hield de 
heer A. A. Kampman een voordracht met lichtbeelden over: Vestingwerken der 
Hethietische hoofdstad. 
De vestingbouwkunde van Hattusas, de oude Hethietische hoofdstad, het tegenwoordige 
Turksche dorp Bogazköy, circa 175 km ten Oosten van Ankara, binnen de bocht van de 
Kizil Irmak (Halys), gelegen, hangt ten nauwste samen met de historische ontwikkeling
van het stadsgebied. De gunstige ligging in verkeerstechnisch en militair opzicht is 
ongetwijfeld oorzaak geweest, dat hier de Hethieten hun hoofdstad vestigden. De 
koningsburcht werd kort na 2000 voor Chr. voor het eerst van een omwalling voorzien, 
doch pas omstreeks 1750 voor Chr., dus na de komst der Indo-Europeesche Hethieten, 
werd de Noordelijke benedenstad ommuurd. Deze oorspronkelijke ommuring is blijkbaar 
in het begin van de 16de eeuw verwoest, zooals brandsporen aangeven. Haar herbouw 
vond plaats tijdens de regeering van den grooten veldheer onder de Hethietische 
koningen Suppiluliumas (1395—1355); deze echter ging gepaard met een geweldige 
uitbreiding van het stadsgebied naar het Zuiden. 
Na de gedeeltelijke verwoesting der vestingwerken door de invallen der uit het 
Noordelijk bergland komende Gasgas-stammen (1320) werden de fortificaties hernieuwd 
door koning Hattusilis 111 (1290—1265) en het zijn deze versterkingen, die tot het 
einde van het Hethietische Imperium intact bleven en voor een groot deel door de 
opgravingen weer zijn teruggevonden. 
Bij een bezoek aan Hattusas zal men terstond onder den indruk komen van het 
uitgestrekte terrein, dat de stad in haar bloeitijd besloeg en van de overblijfselen 
der vestingwerken. De omtrek der stad bedroeg met de buitenfortificaties circa 12 km 
en het stadsgebied binnen de muren had een oppervlakte van 167 ha waardoor Hattusas 
een der grootste steden van haar tijd moet zijn geweest. 
Het verdedigingsstelsel der Hethieten is geniaal te noemen  Voor de verdediging was 
het stadsgebied bijzonder geschikt, steile wanden, diepe dalen en hooge rotsen 
leenden zich uitstekend voor defensieve werken. Deze terreinvoordeelen waren zoo 
belangrijk, dat men zelfs later, toen de hoofdstad ver uit het centrum van het rijk 
lag, niet tot verplaatsing overging. De hoofdstad was verdeeld in een aantal 
historisch samengegroeide wijken, die ieder hun oorspronkelijke ommuring hadden 
behouden en zoodoende afzonderlijk te verdedigen waren. De koningsburcht vormde in 
dit verdedigingsstelsel het centrale punt; pas na de verovering der afzonderlijke 
stadsgedeelten kon dit als laatste bolwerk vallen. Door een vernuftig stelsel van 
onderaardsche gangen en poorten was de stadsmuur tot een voortreffelijke fortificatie
herschapen. Dit was vooral in het Zuiden bij de Sfinxpoort het geval.
Van de vijf stadspoorten, die vrij goed geconserveerd zijn teruggevonden, was de 
koningspoort de belangrijkste: daarlangs trokken de groote Hethietische koningen met 
hun legerscharen hun hoofdstad binnen.
Volgens spreker zijn de Hethieten in zekeren zin de leermeesters der vestingbouwkunde
voor alle volken in het Nabije Oosten geweest. Dit blijkt uit de fortificaties der 
Assyrische en Noord-Syrische steden. Zij wisten hun vestingstelsel tot een voor dien 
tijd vrijwel volmaakte zekerheid verschaffend meesterschap op te voeren. De door de 
archaeologie teruggevonden vestingwerken van Alisar Hüyük en de hoofdstad Hattusas 
Bogazköy zijn voor ons daarvan de sprekende getuigen. [...]

27 mei 1939  OPGRAVINGEN UIT DEN TIJD VAN ABRAHAM. 
Wat Fransche onderzoekers in Syrië aan het licht brachten.
Frankrijk heeft altijd levendige belangstelling getoond in opgravingen, zoowel binnen
zijn eigen grenzen, als in de landen die onder zijn beheer stonden. Toen dan ook 
Syrië, reeds duizenden jaren geleden een centrum van handel en beschaving, Fransch 
mandaatgebied werd, haastten de Fransche onderzoekers zich te gaan speuren wat er in 
letterlijken zin "in" dit land zat.
Dat deze moeite niet onbeloond zou blijven, was te vermoeden. In 1923 begonnen de 
geleerden Schaeffer en Chenel er hun onderzoekingen, die uiterst interessante 
resultaten opleverden. J. W. Jack schrijft er het een en ander over in "The 
Expository Times". 
Het was voornamelijk bij Ras Sjamra, het oude Oegarit, eens een machtige stad in 
Syrië, dat beide onderzoekers hun ontdekkingen deden, ontdekkingen die niet allen een
nieuw licht werpen op het leven van de oude Syriërs, maar ook verscheidene passages 
uit den Bijbel bevestigen. 
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Men vond er onder de nieuw-gebouwde huizen een zeer oude laag, waarin gedeelten en 
fundamenten van de woningen dar oude bewoners werden aangetroffen. Hieruit kwamen 
vazen, sieraden, kleitafeltjes en vele gebruiksvoorwerpen te voorschijn; maar 
misschien zijn wel het merkwaardigste de oude familiegraven, die zonder uit sondering
alle onder de vloeren der oude huizen waren aangelegd. 
Dit bewaren van de dooden bij de levenden nu was niet slechts in Syrië in gebruik. 
Het was in de geheele oude wereld in zwang, zelfs de Israëlieten kenden het. En het 
blijkt dat verscheiden teksten uit het Oude Testament betrekking hebben op deze 
merkwaardige wijze van begraven, die echter bij de Joden als een bijzonder eerbewijs 
tegenover koningen, profeten en andere aanzienlijke persoonlijkheden gold. 
Zoo onder andere bij dat gedeelte van den Bijbel, waarin beschreven staat hoe Salomo 
den veldoverste Joab wegens zijn zonden ter dood liet brengen; het Oude Testament 
vermeldt dan: "En Benaja, de zoon van Jojada, ging op en viel hem (Joab) aan en doode
hem en hij werd begraven in zijn huis in de woestijn". Ook bij den dood van Samuel 
vinden wij een dergelijke passage: "En Samuel stierf; en gansch Israël vergaderde 
zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama" 
Een gebruik dat nauw verwant is met dit begraven van geëerde dooden onder den vloer 
van het huis, is het begraven van kinderen in aarden potten onder de fundamenten van 
een nieuw te bouwen woning. Dergelijke groote steenen potten heeft men b.v. gevonden 
bij de opgravingen bij het oude Jericho. Dit kan men als een bouwoffer zien en in dit
licht is ons dan ook een tekst duidelijk als: "In zijn dagen bouwde Hiël de 
Betheliet, Jericho; op Abiram, zijn eerstgeborenen zoon, heeft hij haar gegrondvest, 
en op Segub, zijn jongsten zoon, heeft hij haar poorten gesteld" (1 Kon. 16:34).
De kleitafeltjes met inscripties, die bij de opgravingen te Ras Sjamra aan het licht 
zijn gekomen en die men met groote moeite heeft ontcijferd, vormen eveneens een 
belangrijk feitenmateriaal, dat verscheidene Bijbelteksten duidelijker maakt. 
De opgravingen, die uit den tijd van Abraham stammen, toonen aan, dat er toen ter 
tijd, 1700 voor Christus, Kretenzische kooplieden te Oegarit woonden: er zijn ook tal
van fraai beschilderde Kretenzische vazen van z.g. "eierschil"-porselein, een 
technische benaming voor een uiterst fijn fabrikaat, aangetroffen. 
Ook op andere plaatsen brachten de open verkeerscentra aan het licht, alles 
begravingen overblijfselen van oude handelskenen die er op wijzen dat er ten tijde 
van Abraham in deze streken een bloeiende beschaving heerschte in aanzienlijke 
handelssteden met een wijdvertakt onderling verkeer.

25 augustus 1939  Prof. Böhls reis naar Irak en Iran 
Archaeologisch onderzoek in Mesopotamië en Perzië, geschied op uitnoodiging van de 
Van den Bergh-Willing Stichting. 
AANWINSTEN VOOR LEIDEN
Eenigen tijd geleden is de ook buiten onze grenzen algemeeen bekende archaeoloog 
prof. dr. F. M. Th. Böhl, hoogleeraar in talen en geschiedenis van Babylonië en 
Assyrië aan de Leidsche Universiteit, na een reis van ongeveer vier maanden te Leiden
teruggekeerd en in het midden van de vorige maand zijn de kisten met stukken van 
waarde, waaronder een groot aantal klei-tabletten eveneens aldaar aangekomen. Het 
doel van deze reis, die geschiedde op uitnoodiging van de Van den Bergh-Willing 
stichting was Irak en Iran, dus Mesopotamië en Perzië. Op ons verzoek verklaarde 
prof. Böhl zich bereid om ons over deze reis een en ander mee te deelen. 
"Behalve van de Van den Bergh-Willingstichting, heb ik van tal van zijden groote 
medewerking ondervonden o.a. van den minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, die mij verlof verleende, van de K.L.M., van de Nederlandsche 
vertegenwoordigers in het buitenland, van buitenlandsche expedities en geleerden, die
ik op mijn reis ontmoette. 
Het aanvankelijk plan was om via Alexandrië naar Bagdad te vliegen, maar doordat 
wegens hevige stortregens de landing aldaar onmogelijk bleek zijn wij doorgevlogen 
naar Basra. De schijnbare tegenvaller bleek een buitenkans te zijn, daar ik nu voor 
het eerst gelegenheid kreeg, de Zuidelijkste haven- en handelsstad Basra (het 
middelpunt van de dadelteelt) te zien en den volgenden dag met den uit Indië 
terugkeerenden "Zilverreiger" boven de geheele Babylonische vlakte te vliegen en het 
oude land van Sumer en Akkad in vogelvlucht te zien. In Bagdad ontving mij o.m. op 
het intusschen opgedroogde vliegterrein prof. J. Jordan, tot November j.l. adviseur 
van den oudheidkundigen dienst in Irak. Met zeer groote waardeering maakte prof. Böhl
gewag van de ontvangst, die hem in het Museum van Oudheden te Bagdad ten deel is 
gevallen, in welk museum zelfs een werkkamer voor hem beschikbaar werd gesteld. Onder
de spijkerschriftoorkonden, die prof. Böhl daar inventariseerde verdienen bijzondere 
vermelding: een grenssteen van koning Assur-dan II en voorts stukken der annalen van 
koning Sanherib uit het jaar 696 v. Chr." 
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Van Bagdad uit heeft prof. Böhl verscheidene excursies gemaakt, zoo naar de 
opgravingsterreinen van Ischali en Chafadje, waar de Amerikaansche opgravingen. — 
eerst onder leiding van onzen landgenoot prof. H. Frankfort, daarna van dr. E. 
Speiser — thans gestaakt waren. 

De stad van Nimrod.
Gedurende vier weken was prof. Böhl gast en medewerker van de Duitsche expeditie in 
Uruk-Warka. Dit uitgestrekte terrein — het bijbelsche Erech, de stad van Nimrod en 
van den Babylonischen heros Gilgamesj — ligt midden in de eenzame Zuid-Babylonische 
steppe. Warka kan naast Ur als de grootste leerschool der Babylonische archaeologie 
worden beschouwd. Mijn speciale taak was — aldus prof. Böhl — samen met prof. Schott,
de fragmenten van kleitabletten, die bijna dagelijks opgegraven werden, te 
ontcijferen en te copieeren: meestal brokstukken van contracten en kwitanties uit de 
zesde eeuw v. Chr. en ook o.a. een stuk van de 6de tafel van het wereldscheppings-
epos. De belangrijkste dag was, toen een der belangrijkste vondsten in de 
geschiedenis der Mesopotamische opgravingen gedaan werd. Men vond het bijna 
levensgroote hoofd van een godin of priesteres uit kalksteen, bijna onverminkt, uit 
de periode omstreeks 2900 v. Chr., dus dateerend uit den tijd der groote kunstwerken 
van het Egyptische Oude Rijk. Een afgietsel van dit stuk, dat zelf in het museum te 
Bagdad komt, zal naar Leiden worden overgebracht. 
Van Warka uit werden tal van excursies ondernomen, o.a. naar Larsa (thans Senkereh) 
en naar Hadj Mohammed en naar Dehasije, waar scherven uit een periode van meer dan 
vier duizend jaar v. Chr. werden gevonden. 
"Onder de vele tochten, die ik maakte was vooral van belang die naar den grooten 
puinheuvel van Abu-Shahrein op de plaats der overoude stad Eridu, waar ik reeds in 
1932 geweest was. Hier liggen de overblijfselen uit het derde en vierde millennium 
vóór onze jaartelling onmiddellijk onder de oppervlakte van den heuvel. In korten 
tijd hebben wij hier scherven van beschilderd vaatwerk kunnen verzamelen, die tot de 
oudste in Beneden-Mesopotamië behooren." 
Mocht ooit het ideaal van een Nederlandsche expeditie in Irak verwezenlijkt worden, 
dan zou Eridu, naar de overtuiging van prof. Böbl de plaats zijn, die het eerst en 
het meest in aanmerking komt. 
Met een van prof. Bohls vroegere studievrienden prof. Otto Eissfeldt en diens 
echtgenoote maakte de hoogleeraar vervolgens een grooten autotocht door Iran, eerst 
naar Teheran en later naar het Zuiden, vooral om de expedities in Persepolis en in 
Susa te bezoeken. Nergens wellicht in het nabije Oosten zijn overblijfselen van 
paleizen en reliëfs uit den begintijd van het rijk der Achaemenieden zoo goed bewaard
gebleven als in Persepolis. 
Op de terugreis naar Teheran hadden mijn begeleiders en ik het geluk de uitgestrekte 
ruïnes van het oude Pasargadae, de residentie van den grooten stichter van het 
Perzische rijk, koning Cyrus te bezoeken, in wiens graftempel wij ook geweest zijn. 
Noch deze tempel noch vele pilaren met inscripties aldaar zijn ooit voldoende 
onderzocht, hoewel dit alleszins de moeite waard zou zijn. 

Aanwinsten voor Leiden. 
Prof. Böhl verhaalde ons vervolgens van zijn tochten naar de uiterst belangrijke 
ruïnes van Susa en van een tocht naar het Noorden naar de Kaspische Zee, waarna hij 
zoo vriendelijk was ons op een desbetreffende vraag te antwoorden, ook zeer tevreden 
te zijn over de aanwinsten, die hij voor de Leidsche verzameling heeft kunnen 
bemachtigen. De uitvoer van archaeologische voorwerpen uit Irak is aan allerlei 
moeilijkheden verbonden, doch ook wat dit betreft, had prof. Böhl groote medewerking 
ondervonden. Het resultaat van zijn reis is geweest, dat naar Leiden zijn 
meegebracht: ongeveer 450 spijkerschrift-tabletten, terracotta-figuurtjes en 
cylinder-zegels, steenen dieren-figuurtjes, schalen uit aardewerk met opschriften 
(met inkt) in het Arameesch, een gewicht uit haematiet in den vorm van een eend en 
enkele amuletten. Hierbij zijn ook de stukken meegeteld, die hij in Teheran mocht 
verkrijgen. Onder de tabletten beschreven met spijkerschrift, zijn wellicht het 
belangwekkendst een stuk of 35 brieven uit de twintigste eeuw v. Chr. afkomstig uit 
Larsa (Senkereh); voorts Nieuw-Babylonische contracten uit Sippar (Abu-Habba), 
waarbij één met een bijschrift in Arameesch letterschrift. Mede dank zij deze nieuwe 
aanwinst, aldus prof. Böhl, behoort de Leidsche verzameling in de Assyriologische 
werkkamer tot de belangrijkste onder de kleinere collecties in Europa (buiten de 
groote musea in Londen, Parijs en Berlijn).
"Dank zij de medewerking van ons departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en van het Reuvensfonds ben ik er bovendien in geslaagd voor het Rijksmuseum van 
Oudheden een der mooiste Oud-Sumerische beeldjes uit Chafadje te verwerven. Het is 

#20191023  349 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

22480

22485

22490

22495

22500

22505

22510

22515

22520

22525

22530

22535

22540

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

een statuette uit kalksteen en stelt een priester voor; het dateert uit ongeveer het 
jaar 2900 v. Chr. Als voorzitter van het Reuvens-fonds doet het mij zeer veel 
genoegen, dat ik tot dezen aankoop heb kunnen overgaan." 

Oude Joodsche Academiesteden. 
"Mij was echter nog een zeer moeilijke taak opgelegd, namelijk om te weten te komen, 
waar de juiste ligging is geweest van de oude Joodsche academiesteden: Sura, 
Pumhaditha en Nehardéa. Voor de grootste en belangrijkste van deze drie steden zijn 
er twee tradities: men zoekt Sura òf in het Noord-Westen op de plaats van 'Anat aan 
den Eufraat òf in het Zuiden bij Chan Mahawil in de onmiddellijke nabijheid van het 
oude Babylon. Van deze beide mogelijkheden verdient de tweede beslist de voorkeur. 
Een derde gissing, dat Sura op de plaats van Samarra gezocht zou moeten worden, 
berust op een volks-etymologie. Het terrein van Sura moet vrij uitgestrekt geweest 
zijn. Men zou in de eerste plaats de hoofdsynagoge moeten zoeken. De kans daar 
(evenals in Oud-Kairo) een "geniza" met de overblijfsels van oude thorarollen en van 
wetenschappelijk wellicht nog belangwekkender manuscripten te vinden, is echter door 
de winterregens en het vochtiger klmaat slechts gering. Wij reden langs den grooten 
straatweg van Bagdad naar het Zuiden, tot aan den puinheuvel van Babil, den 
noordelijksten van het uitgestrekte terrein der oude stad Babylon. Van daar gaat een 
oud kanaal in de richting van den Eufraat, dat men terecht "met de rivier (d.w.z. het
kanaal) van Sura" mag vereenzelvigen. Wij volgden den loop van dit kanaal, maar 
hebben nergens scherven gevonden. De stad moet dichter bij het tegenwoordige Chan 
Mahawil hebben gelegen, waarschijnlijk op de plaats van den tegenwoordigen Tel Grêni,
waar wij scherven hebben verzameld en tal van opnamen hebben gemaakt. Hier zijn ook 
de sporen van een groot gebouw. De scherven zijn uit de Parthische tot vroeg-
Islaamsche periode. 
"Vandaar gingen wij naar Tell-Ibrahim, de plaats van de oude en beroemde stad Kutha, 
in de Babylonische periode de stad van Nergal, den god van de Onderwereld (vgl. II 
Kon. 17) en een dag later eerst naar Felludja, het stadje aan den oever van den 
Eufraat, vanwaar de nieuwe brug over de rivier naar de autoroute naar Rutha en 
Damascus leidt. Dit stadje is vermoedelijk gebouwd op de puinhoopen van Pumhaditha.
"Daarna gingen wij van Felludja langs de rivier in de andere, de zuid-oostelijke 
richting verder, tot op de plaats, waar de Nahr Razwanije (een oud, thans opgedroogd 
kanaal) in den Eufraat uitmondt. De bedding van dit oude kanaal volgende kwamen wij 
spoedig bij een hoogen en uitgestrekten heuvel, die geheel met scherven uit de 
Parthische en de Sassaniedische periode bedekt was. De naam werd ons door een herder,
die er juist met zijn schapen langs trok, opgegeven als Tell Hagr en hij staat als 
dusdanig reeds op een oude kaart van Kiepert vermeld. Deze oude nederzetting, die 
nauwelijks nader bekend en nog nooit onderzocht is, hebben wij van alle kanten 
opgenomen en zooveel mogelijk typische scherven verzameld, ook gepoogd om de plaats 
van het hoofdgebouw te bepalen. Dat hier Nehardéa lag, juist bij de uitmonding van 
het eenige groote kanaal, dat daarvoor in aanmerking komt, lijkt mij niet 
twijfelachtig. Voorloopig beschouw ik de "ontdekking" van den Tell Hagr en de 
identificatie van dezen heuvel met het (reeds omstreeks 220 na Chr., dus tegen het 
eind van de Parthische periode, verwoeste) Nehardéa als het belangrijkste resultaat 
van dit onderzoek naar de drie rabbjjnsche academiesteden. 
"Op mijn terugreis," aldus besloot prof. Böhl dit uiterst belangwekkend onderhoud, 
"heb ik ook nog een bezoek gebracht aan het jongste en een der meest belangwekkende 
opgravingsterreinen in geheel Palestina: de opgravingen bij de kolonie Alloniem op de
plaats van het oude Beth Shaärim, het tegenwoordige Shech Abrek. Hier heeft dr. 
Maisler van de Hebreeuwsche universiteit gegraven en een nekropool met hoogst 
belangwekkende rotsgraven en ook de overblijfselen van een synagoge blootgelegd." 
Ten slotte liet prof. Böhl ons in de Assyriologische werkkamer in het Rijks Museum 
voor Volkenkunde de door hem meegebrachte voorwerpen zien. Naast vele tabletten, 
voornamelijk waarschijnlijk brieven en contracten, was er o.a. een groot aantal ronde
zegels, welke aan groote kralen deden denken en voorts specimina van beeldhouwkunst, 
enz. Hoewel alles reeds keurig gerangschikt was, moeten de voorwerpen nog een 
bewerking ondergaan om ze tegen den tand des tijds gehard te maken en eerst daarna 
zal het een onderdeel vormen van het uitgebreide studiemateriaal, dat reeds in de 
werkkamer aanwezig is, gedeeltelijk rijksbezit, maar voor het grootste deel 
particulier bezit van prof. Böhl. 

3 oktober 1939  Opgravingen uit Abrahams tijd 
Verheldering van Bijbelplaatsen
In The Expository Times schrijft F. V. Jack het een en ander over de onderzoekingen 
van de Franschen in Syrië. Iets daarover laten we hier volgen.
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Frankrijk heeft altijd levendige belangstelling getoond in opgravingen zoowel binnen 
zijn eigen grenzen, als in de landen, die onder zijn beheer stonden.
Toen dan ook Syrië, reeds duizenden jaren geleden een centrum van handel en 
beschaving. Fransch mandaatgebied werd. haastten de Fransche onderzoekers zich, te 
gaan speuren, wat er in letterlijken zin "in" dat land zat.
Dat deze moeite niet onbeloond zou blijven was te vermoeden. In 1929 begonnen de 
geleerden Schaeffer en Chemet er hun onderzoekingen, die uiterst interessante 
resultaten opleverden. 
Hef was voornamelijk bij Ras Sjamra, het oude Oegarit, eens een machtige stad in 
Syrië, dat beide onderzoekers hun ontdekkingen deden, ontdekkingen die niet alleen 
een nieuw licht wierpen op het leven van de oude Syriërs. maar zelfs verscheidene 
passages uit den Bijbel verklaren. 
Men vond er onder de nieuw-gebouwde huizen een zeer oude laag, waarin gedeelten en 
fundamenten van de woningen der oude bewoners werden aangetroffen. 
Hieruit kwamen vazen, sieraden, kleitafeltjes, en vele gebruiksvoorwerpen te 
voorschijn; maar misschien zijn wel het merkwaardigste de oude familiegraven, die 
zonder uitzondering alle onder de vloeren der oude huizen waren aangelegd.
Dit bewaren van de dooden bij de levenden nu was niet slechts in Syrië in gebruik. 
Het was in de gëheele oude wereld in zwang, zelfs de Israëlieten kenden het. En het 
blijkt, dat verscheidene teksten uit het Oude Testament juist betrekking hebben op 
deze merkwaardige wijze van begraven, die echter bij de Joden als een bijzonder 
eerbewijs tegenover koningen, profeten en andere aanzienlijke personlijkhedei gold.
Zoo onder andere bij dat gedeelte van den Bijbel, waarin geschreven staat, hoe Salomo
den veldoverste Joab wegens zijn zonden ter dood liet brengen; het Oude Testament 
vermeldt dan: "En Benaja, de zoon van Jojada, ging op en viel hem (Joab) aan en 
doodde hem, en hij werd begraven in zijn huis in de woestijn".
Ook bij den dood van Samuel vinden wij een dergelijke passage: "En Samuel stierf; en 
gansch Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn 
huis te Rama".
Een gebruik, dat nauw verwant is met dit begraven van geëerde dooden onder den vloer 
van het huis, is het begraven van kinderen in aarden potten onder de fundamenten van 
een nieuw te bouwen woning. Dergelijke groote steenen potten heeft men bijvoorbeeld 
gevonden bij de opgravingen van Jericho. 
Dit kan men als een bouwöffer zien, en in dit licht is ons dan ook een tekst 
duidelijk als "In zijn dagen bouwde Hiël de Betheliet, Jericho; op Abiram, zijn 
eerstgeborenen zoon, heeft hij haar gegrondvestt en op Segub, zijn jongsten zoon 
heeft hij haar poorten gesteld" (1 Kon 16:34).
De kleltafeltjes met inscripties, die bij de opgravingen te Ras Sjamra aan het licht 
zijn gekomen en die men met groote moeite heeft ontcijferd, vormen eveneens een 
belangrijk feitenmateriaal, dat verscheidene, tot nu toe nog niet geheel verklaarde 
of zelfs verkeerd vertaalde Bijbelteksten duidelijk maakt. De opgravingen, die uit 
den tijd van Abraham stammen, toonen aan, dat er toen ter tijd, 1700 vóór Christus, 
Kretenzische kooplieden te Oegarit woonden; er zijn ook tal van fraai beschilderde 
Kretenzische vazen van z.g. eierschil-porselein, een technische benaming voor een 
uiterst fijn fabrikaat, aangetroffen. Gok op andere plaatsen brachten de opgravingen 
overblijfselen van oude handels- en verkeerscentra aan het licht, alles teekenen die 
er op wijzen, dat er ten tijde van Abraham in deze streken een bloeiende beschaving 
heerschte in aanzienlijke handelssteden met een wijdvertakt onderling verkeer. En zoo
moeten wij ons dan ook den achtergrond denken, waartegen het Bijbelsche verhaal zich 
afspeelt.

20 oktober 1939  Een oude taal.
Op de plaats, waar de stad Ur gestaan heeft, is een kleitafel gevonden, waarop 
gegrift stond, dat een Chaldeeuwsche vorst op één dag 70 leeuwen met de speer 
neerlegde. 
Is dit niet een schitterend bewijs voor de stelling, dat "latijn" een taal is, welke 
reeds meer dan 4000 jaar geleden in Mesopotamië gesproken werd?!

23 januari 1940  Kunstschatten achter zand en beton
Men schrijft ons: 
Men is er In de meeste landen toe overgegaan zijn kunstschattenn veiligheid te 
brengen, op» dat zij niet op een of andere wijze beschadigd worden. Ook Duitschland 
heeft de noodige maatregelen genomen, teneinde de kostbaarste en onvervangbare 
stukken uit het bezit zijner musea voor ongewilde vernieling te behoeden. Dit 
veelomvattende werk werd verricht door de administratie der staatsmusea In 
samenwerking met den rijksbond voor luchtbescherming. "Kunstwerken zijn gevoeliger 
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dan menschen", zeggen de vaklieden en de inrichting van bomvrije schuilplaatsen, waar
niet alleen de cllmatische omstandigheden niets te wenschen overlieten, maar waar men
ook voldoende gelegenheid had, om de kunstvoorwerpen te verzorgen, was een 
organisatorisch meesterstukje. Het kwam er immers niet alleen op aan schilderijen, 
beeldhouwwerken, enz. zoodanig onder te brengen, dat zij geen gevaar liepen, door het
oorlogsgeweld beschadigd te worden, men moest ook en zelfs in de eerste plaats 
rekening houden met de "zwakke gezondheid", waaraan kunstvoorwerpen plegen te lijden.
Schilderijen bijvoorbeeld, hebben dringend behoefte aan versche lucht. De beroemde 
Nofretete-kop daarentegen moet daar niets van hebben en men heeft er daarom de 
voorkeur aan gegeven, dit getuigenis der oude Egyptische kunst luchtdicht op te 
bergen. Bovendien staat de kostbare Egyptische koningin voortdurend, onder controle. 
Ook houtsnijwerk, dat behoefte heeft aan een zekeren graad van vochtigheid in de 
lucht omdat het anders gaat trekken en barsten, wordt in luchtdichte kasten bewaard, 
waar het niettemin onder voortdurend toezicht staat. Op dezelfde wijze gaat men om 
met de onvervangbare resten der oud-Grieksche ceramiek. De behandeling van deze 
kunstschatten eischt bijzonder veel zorg. Plaatsgebrek, de groote verbreidheid der 
verschillende collecties; alsook het handhaven van een bepaalde temperatuur en een 
bepaalden vochtigheidsgraad bezorgen den conservatoren veel hoofdbrekens.
Een zeer groote moeilijkheid boden de kunstschatten, die niet naar elders konden 
worden overgebracht Het wereldberoemde Pergamonaltaar te Berlijn bijvoorbeeld kon 
alleen maar ter plaatse, namelijk in het "Altes Museum", in veiligheid worden 
gebracht. Men heeft de heerlijke, 120 meter lange relieffries in met minder dan 
30.000 zandzakken gehuld, waardoor deze onnoemelijke schat weliswaar onzichtbaar 
geworden is, maar ook voor alle eventualiteiten veilig kan worden geacht.
Intusschen heeft men de wel vervoerbare stukken niet willekeurig over heel het 
Duitsche Rijk verspreid. In het Oosten is in de musea zelfs alles op zijn plaats 
gebleven. In het Westen ging dat niet doch ook daar heeft men veelal volstaan met een
"plaatselijke decentralisatie", waarbij dan alleen de kostbaarste stukken "naar 
buiten" gingen, echter ook niet verder dan het aangrenzende platteland. Zoo heeft 
bijvoorbeeld de stad Halle haar museumbezit in met lood beslagen kisten gepakt en in 
de gewelven van een burcht opgeborgen. 
Al deze maatregelen hebben ook hun goede zijde gehad, want in het streven om de leege
plaatsen in de musea met minder kostbare stukken te vullen, heeft men in de 
bergruimten menig kunstvoorwerp gevonden, dat daar wegens plaatsgebrek sluimerde en 
desondanks de aandacht van het kunstminnend publiek ten volle verdiende. Alle 
Duitsche staatsmusea zijn op het oogenblik geopend en overal treft men onbekende 
stukken aan, die eerst in den laatsten tijd aan het licht gekomen zijn. Te Weenen 
ontstond op die manier een tentoonstelling "Klaviere aus fünf Jahrhunderten". Het 
"Grüne Gewölbe" te Dresden laat tezamen met verschillende andere Duitsche musea 
"Deutsche Werkkunst der Vergangenheit" zien, terwijl men in het Schlossmuseum te 
Berlijn "Lederarbeiten aus fünf Jahrhunderten" kan bewonderen. De Nationalgalerle te 
Berlijn zal — om nog één voorbeeld te noemen — binnenkort in alle zalen harer 
benedenverdieping een schilderijententoonstelling "Gross-Deutschlands erster 
Befreiungskampf 1813/18" openen, waartoe tal van andere musea stukken in bruikleen 
zullen afstaan.

1 april 1940  Onderwijs Rijksarchieven der Oudoostersche volkeren 
Lezing van A. A. Kampman te Gent.
Op uitnoodiging van het Vlaamsch Bibliotheekcongres, dat 31 Maart j.l. te Gent werd 
gehouden, heeft de heer A. A. Kampman, de bibliothecaris van het Nederlandsch 
Instituut voor het Naburige Oosten, te Leiden een lezing met lichtbeelden over 
Rijksarchieven en diplomatieke correspondentie der Oudoostersche volkeren gehouden. 
Aan de lezing is het volgende ontleend: 
De volkeren, die in de geschiedenis van het oude Naburige Oosten een rol hebben 
gespeeld, bezaten vrijwel alle min of meer uitgebreide archieven, waarin behalve hun 
koningsannalen ook de diplomatieke correspondentie berustte. Bleef echter in het 
derde millennium v. Chr. de onderlinge aanraking nog uiterst beperkt, in het tweede 
mill. neemt deze correspondentie geweldige vormen aan. De Noord-Syrische stadstaatjes
hadden reeds omstreeks 2000 v. Chr., een levendig schriftelijk contact met steden uit
den Mesopotamischén cultuurkring, waaromtrent het geweldige archief in Mari, aan den 
Euphraat gelegen, de noodige gegevens verschaft heeft. In dienzelfden tijd 
correspondeerden Assyrische kooplieden uit hun factorijen in Klein-Azië met hun 
opdrachtgevers in Assur. Tegen het einde van het 2e mill. kan men zelfs van een 
geraffineerde diplomatieke correspondente spreken. Het kleitablettenmateriaal, dat 
bewaard is gebleven in de archieven van El-Amarna, de residentie van pharao Ichnaton 
(1875—1358), laat ons zien. dat de Egyptenaren in deze tijden met de Hethieten, 
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Assyriers, Babyloniers en vele Syrisch-Palestijnsche steden in schriftelijk contact 
zijn geweest en deze volkeren ook onderling voortdurend in kleitabletwisseling 
stonden, zooals de archieven en bibliotheken, door de archaeologie in Hattusas-
Bogazköy, Ugarit-Ras Shamra gevonden, bewijzen. Zelfs werd in 1284 tusschen Hethieten
en Egyptenaren een vredesverdrag gesloten, waarvan de beide versies tot ons gekomen 
zijn. Deze correspondentie werd geheel gevoerd in één taal, het Akkadische 
spijkerschrift de diplomatieke taal dezer eeuwen, hetgeen het ontcijferen van de 
archieven heden ten dage zeer vergemakkelijkt heeft. Na 1200 maakten de 
volksverhuizingen aan deze activiteit wel voorloopig een einde, maar het 
bijeenbrengen van correspondentie, koningsannalen, ritueele teksten, epen, enz. werd 
ook daarna in het Assyrische Wereldrijk (circa 850—612) voortgezet, waarvan vooral de
vermaarde biblotheek van Assurbanipal (circa 650) getuigt. Na den ondergang van het 
Perzische rijk der Achaemeniden (331) raakte het spijker» schrift echter 
langzamerhand in onbruik.

27 oktober 1940  MEGIDDO IN DEN SALOMONISCHEN TIJD
Lezing van prof. dr J. Simons S. J.
Op uitnoodiging van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux" en van de
Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, heeft prof. dr J. 
Simons S.J., oud-hoogleeraar aan het Pontificio Instituto Biblico te Rome 
gistermiddag in "Bagatelle" een lezing met lichtbeelden gehouden over Megiddo in 
Salamo's tijd.
Terwijl over de te Megiddo sinds 15 jaar in gang zijnde Amerikaansche opgravingen ' 
tot voor kort slechts onvoldoende gegevens bekend waren, heeft een aantal groote 
publicaties van het "Oriental Institute of Chicago" hierin thans een aanzienlijke 
verandering gebracht Aan de hand daarvan kan men zich thans een beeld vormen van de 
stad, zooals deze herbouwd werd, nadat de Israëlieten bezit van de plaats hadden 
genomen. Op bijbelsche, zoowel als op archeologische gronden schijnt deze 
inbezitneming gescheiden te zijn van de Egyptische bezetting (IXe tot en met Vle 
stratum) door een tusschenstadium van Philistijnsche overheersching (Ve stratum). De 
Israêlietische herbouw nam waarschijnlijk reeds onder David een aanvang (stratum 
IVB). Het door hem ontworpen en nog niet geheel voltooide fort werd echter ten deele 
opgeofferd aan het Salomonische plan, dat een totale militaire bebouwing van het 
stadsgebied beteekende (stratum IV). [H]ierin wordt de voornaamste plaats ingenomen 
door de Salomonische paardenstallen. Ofschoon reeds lang een en ander daaromtrent 
bekend was, kan men zich eerst nu een voldoende begrip vormen omtrent hun grootte, 
inrichting en beteekenis. Een reeds lang te Megiddo bestaand ondergrondsch waterwerk 
werd in verband met de uitgebreidee militaire bezetting der stad weer in bruikbaren 
toestand gebracht en in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Dicht bij het 
Noordwestelijke stallencomplex verrees een groot bouwwerk, waarvan de beteekenis 
sinds de Duitsche opgravingen onder Schumacher (1903—1905) bedisputeerd is. Terwijl 
de Amerikaansche archeologen May en Engberg zich met Schumacher hebben uitgesproken 
voor een sacrale kwalificatie van dit gebouw, wordt het door hun collega's Guy en 
Lamon opgevat als van profanen aard ('n commandantswoning of iets dergelijks). Juist 
de onderzoekingen van de allerlaatste jaren hebben aan de eerste meening vrijwel 
allen positieven grond ontnomen. Omtrent de door Salomon aangelegde 
stadsversterkingen bezitten we ook thans nog zeer onvoldoende gegevens. Hoogstens kan
men zich een algemeen beeld vormen van den stadsmuur en van de groote lijnen van het 
poortcomplex. De reeds vroeger door Guy gepubliceerde binnenpoort is niet van 
Salomonischen datum. De Salomonische herbouw van Megiddo beteekent de laatste 
opleving van deze sinds eeuwen zoo belangrijke stad, die van dan af snel haar 
definitieven ondergang (ca. 350 v.Chr) tegemoet gaat. In den Romeinschen tijd neemt 
het versterkte kamp van "Legio" (El-Lejjûn!) de rol der vesting over.

24 november 1940  Archaeologische reis naar Mesopotamië en Perzië 
Prof. Böhl vertelt van zijn reis
In een drukbezochte bijeenkomst van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex 
Oriente Lux" heeft prof. P. M. Th. Böhl gistermiddag over zijn in 1939 gedane reis 
naar Mesopotamië en Perzië verteld. Lichtbeelden (allemaal eigen opnemingen) 
luisterden het gesprokene op.
De voorzitter, de heer Collette, leidde de vergadering na den spreker verwelkomd en 
zijn vreugde over de zeer groote opkomst uitgesproken te hebben. Met een enkel woord 
herinnerde hij aan het Jaarbericht, dat trots de omstandigheden, rijker en schooner 
dan ooit kon uitkomen. De samenstellers, o.a. de heer Kampman, hebben alle eer van 
hun werk.
Prof. Böhl verheugt zich over den bloei der afdeelingen, trots zooveel dat tegen 

#20191023  353 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

22745

22750

22755

22760

22765

22770

22775

22780

22785

22790

22795

22800

22805

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

werkt.
Spr noodlgt zijn gehoor mee te gaan naar oude landen, waar hooge beschavingen hebben 
gebloeid. Wat is de reisgelegenheid in korten tijd veranderd. Het vliegtuig maakte 
reizen in de afgelegenste gebieden mogelijk, In korten tijd bereisde hij 
verschillende landen. Nu zou het onmogelijk zijn. Met weemoed denkt hij terug aan 
zijn reis en de samenwerking van zoovele volken op wetenschappelijk gebied. Hij 
bezocht in vier maanden 32 opgravingsterrelnen.
De reis ging het eerst naar Uruk-Warka (het Bijbelsch Erecb Genesis 10:10). Op het 
doek verscheen een landkaart, waardoor de reis gemakkelijker was te volgen. Spr 
bezocht Uruk-Warka voor den tweeden keer. Vertoond werden het expeditiehuis, de 
groote tempeltoren met zijn eigenaardige mozaïeken, plattegrond van Warka met de 
gebouwen van voor 3000 en ±300 v. Chr. De oudste gebouwen dateeren uit een tijd. 
waarin Cheops zijn pyramide bouwde. Het Gilgamesch-epos maakt melding van den bouw 
van den grooten muur om Uruk. De oudste laag van Druk dateert van ±5000 v. Chr. Er 
zijn in Uruk 18 lagen te onderscheiden. Van bijzonder belang zijn laag 6 en 5. Uruk 
is de groote leerschool van Babylons praehistorie. De ruïnes bewijzen nog den hoogen 
trap, waarop de oude bouwmeesters stonden. De steenen moeten op grooten afstand in 
Perzië gehaald zijn, want Babylonië bestaat uit alluvialen grond. De tempeltoren van 
God Anoe is het jongste van de bouwwerken (±2200 v. Chr). Daaronder ligt een 
heiligdom van Astarte, versierd met mozaïeken uit drie kleuren. Het technische grenst
aan het volmaakte. Om niets te beschadigen, heeft men bij het opgraven tunnels naar 
deze prachtige tempels gemaakt. Bijzonder stond spr stil bij den opgegraven kop (22 
Febr. 1939), welke zeer belangrijke vondst hij mocht bijwonen. De kop dateert uit de 
Djemdet-Nasr-periode (3200 v. Chr., dus lang voor de Cheopspyramide). Het is 
vermoedelijk een afbeelding van de godin Isthar. Het is ongelooflijk dat het beeld 
reeds zoo oud is, zoo mooi zijn reliëfs en details. Eindelijk zagen wij nog een 
Isthar-tempel uit den tijd van koning Sargon. 
Daarna werd de reis voortgezet naar Larza. waar nog weinig opgegraven is; naar Ur  
(Eriddoe), waar praehislorische scherven zelfs aan de oppervlakte liggen. De heuvel 
verdient nog nader onderzoek. 
Vervolgens zagen wij een reconstructie van de hoofdpoort van Babylon uit 
Nebukadnezars tijd; met de tuinen van Semiramis en den tempel van Mardoek. Alexander 
de Groote beval den toren van Babel weer op te bouwen, maar zijn dood verhinderde het
plan. Er is thans nog maar een ... waterplas van over. In dit verband maakte spr de 
opmerking: "Opgravers zijn vaak erger dan de hebzuchtigste roovers". 
Na de rustpoos werd een bezoek gebracht aan Iran (Perzië), dat driemaal zoo groot is 
als Duitschland, doch maar 12.000.000 inwoners telt; Iran, dal zoo'n groote historie 
heeft en dat onder zijn jongen heerscher vermoedelijk ook een schoone toekomst krijgt
Spr beschreef zijn tocht van Bagdad uit over Teheran naar Persepolls, Shiras en 
Pasargadae, en over Teheran het Noorden in en terug naar Bagdad. We maakten kennis 
met de beroemde inscripties van Behiotun (Darius I). De inscripties zijn in drie 
talen; ze zijn de sleutels van het spijkerschrift (Rawlinson). Wij toefden even te 
Ecbatana en haar "tell", welke nog op opgraving wacht. Het graf van Esther is, trots 
de overlevering, niet daar maar te Susa. We zagen op het doek ook een "toren des 
zwijgers", waarin vroeger de dooden gelegd werden. Spr bezocht Teheran juist tijdens 
de huwelijksfeesten van den troonopvolger. Spr bezocht ook Isfahan, de schoonste stad
van Perzië en brandpunt van de oud-Perzische beschaving.
De reis ging verder door onherbergzaam bergland naar Persepolis, belangrijk 
middelpunt voor de archaeologie. Cornelis de Bruyn schreef reeds in de 17e eeuw over 
die stad. De ruinen zijn uitstekend bewaard en daarom kan men vragen, of de 
Amerikanen niet te veel "gereconstrueerd" hebben. Goed bewaard is vooral de 
statietrap van Darius I; speciaal de reliëfs zijn zeer mooi, alsmede de zuilen van 
Darius en de leege cenotaaf van Darius Codomanuus, verder de graven van Cyrus, 
Combyses en Darius. Het graf van Cyrus is nog onvoldoende onderzocht.
Vervolgens ging de reis naar Loeristan en Susa, waar zooveel kunstvoorwerpen gevonden
zijn en worden. Te Susa zou het graf van Daniël zich bevinden. Er zijn in deze plaats
mooie scherven van plm. 4000 v. Chr. gevonden. Verder de fundamenten van het paleis 
van Darius en stichtingsoorkonden.
Daarna ging de tocht naar de Kaspische Zee en omgeving met haar modernste luxe.
Spr hoopt en gelooft dat in vreedzamer tijden de bezochte landen hun ouden bloei uit 
den tijd der Achmaemeniden terug zullen krijgen.
De voorzitter dankte den spreker voor zijn buitengewoon belangrijke lezing en sprak 
den wensch uit dat prof. Böhl spoedig terug zal komen om nog meer te vertellen. Hij 
besloot met herhaling van sprs wensch naar vreedzamer tijden en dat de K.L.M. dan 
zich ook weer mede in dienst der Archaeologie zal kunnen stellen.
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4 januari 1941  ROND DRIEKONINGEN 1941 
DOOR P. A. BLOMJOUS, O. S. AUG.
De liturgische naam van het feest, dat de volksmond in bijna alle landen 
"Driekoningen" of iets dergelijks noemt, is "Epiphanie", d.i. "verschijning" of 
"openbaring" in den zin van "openbaarmaking des Heeren", vroeger ook wel 
"Theophanie": "Openbaring Gods". Het is een der alleroudste feesten onzer Kerk en 
werd zeker reeds, hoewel niet in de geheele Kerk, tegen 't einde der tweede eeuw 
gevierd. In de Oostersche Kerk werd althans tot in de vierde eeuw, op dezen dag 
gevierd: de geboorte van den Heiland. Zijn doop in den Jordaan en Zijn eerste wonder 
op de bruiloft te Kana. Ook in de Westersche Kerk vierde men in de eerste eeuwen ook 
de geboorte van Christus op den 6den Januari, doch nadat Kerstmis algemeen op den 
25sten December was ingevoerd, vierde men op het huidige feest èn de beroeping der 
Heidenen ("Driekoningen") èn den doop van Christus èn Zijn eerste openbaar wonder, — 
welke drie feiten ook nu nog in het officie van dit feest herdacht worden. Op den 
voorgrond echter staat èn in de H. Mis èn in het officie en nog meer in de 
volksopvatting en volksgebruiken de beroeping der Heidenen, m.a.w. de beroeping en 
aanbidding der drie Wijzen, waarover ook het Evangelie van den dag handelt.
Wie waren nu deze "Wijzen"? Het Evangelie noemt ze "Magi ab Oriente": de "Wijzen uit 
het Oosten". "Magi", d.i. geleerde, bijzonder ervaren in de sterrenkunde, die niet 
zelden bij hun vak ook de priesterlijke waardigheid bekleedden. Pater G. Mezzina 
S.J., professor aan het pauselijk Bijbel-instituut te Rome, behandelt deze "Wijzen" 
in twee geschriften, n.l. "Ursprung der Magier und die zarathustrische Religion" 
(Rome 1930), en "I Magi a Bethlemme e una predizione di Zoroastro": "De Wijzen van 
Bethlehem en eene voorzegging van Zoroaster". In het rijk der Mediërs en later in dat
der Perzen standen de "Magiërs" in groot aanzien en hun raad woog zwaar in de 
gewichtigste aangelegenheden des rijks. Zij waren priesters en volgden de leer van 
Zoroaster, die aan één God geloofde, doch nog twee geesten aannam, een goede en een 
booze. Eenige oude kerkelijke schrijvers, ook de H. Clemens v. Alexandrië, nemen aan,
dat Zoroaster de komst Van den Messias voorspeld heeft. Zeer kort gezegd: de "Magi" 
van het Evangelie zouden zulke Wijzen geweest zijn, die de komst van een goddelijken 
Verlosser verwachtten. Het waren dus leden van een rijke en voorname medisch 
perzische priester- en geleerdenklas, die ook als raadgevers des konings optraden. 
Maar in verbinding met voorzeggingen in het Oude Testament, vooral in den 70 (71)sten
psalm en bij Isaias, wier vervulling de christenen der eerste eeuwen in het optreden 
van de Wijzen zagen, heeft men reeds in zeer vroegen christelijken tijd in deze 
Wijzen koningen gezien. In den genoemden psalm, die ook wel "den psalm der Epiphanie"
genoemd wordt, voorspelt David: "De koningen van Tharsis en de eilanden offeren 
geschenken, de koningen der Arabieren en van Saba brengen gaven; en al de koningen 
der aarde zullen Hem aanbidden en alle volken zullen Hem dienen", welke woorden ook 
in het Offertorium der feestmis herhaald worden. Het Epistel van deze Mis geeft de 
voorzegging van Isaias. 't Eerst vindt men den naam van "koningen" al bij 
Tertulianus, dus op 't einde der 2de eeuw, doch meer algemeen vindt men hem eerst in 
de zesde eeuw en reeds spoedig daarna begon ook de christelijke kunst hen als 
koningen voor te stellen. Het Evangelie vermeldt ook niet, hoeveel Wijzen er gekomen 
zijn. Het getal drie, dat uit het aantal der gaven werd afgeleid, vindt men ook reeds
bij de oudste christelijke schrijvers, als Origenes († 254). verder o.a. bij Leo den 
Groote († 461) en Maximus van Turijn († 465). Later werd dit aantal algemeen 
aangenomen en de Wijzen werden dan ook wel beschouwd als vertegenwoordigers der drie 
volksgroepen, der Semieten, Chamieten en Japhetieten. (Sem, Cham en Japhet: zonen van
Noë). De kunst in de Middeleeuwen stelde hen dan ook graag voor met verschillende 
huidkleur. In het Westen vindt men ook de drie Wijzen ook voorgesteld in de drie 
levenstijden: een baardlooze jongeling, een man in de volle kracht des levens en een 
grijsaard. Zoo kreeg men deze voorstelling: Melchior met grijzen baard offert goud en
is de vertegenwoordiger van Europa en der Japhetieten. Caspar is een jonge man met 
roodachtig haar, hij offert wierook en vertegenwoordigt Azië en de nakomelingen van 
Sem, Balthassar, met bruine gelaat-kleur offert mirre (myrrhe) en treedt op voor 
Afrika en de nakomelingen van Cham. De voorstelling van een moor komt eerst op in de 
15de eeuw. De christelijke kunst, die in de aanbidding der Wijzen een rijk en 
vruchtbaar onderwerp zag, ging met de overlevering hand in hand. In oude christelijke
voorstellingen vindt men in plaats van drie ook wel twee of vier Wijzen. In een 
Oostersch-Syrische overlevering vindt men 12 of 13 Wijzen.
Het Evangelie noemt geen namen van de Wijzen en zij bleven vele eeuwen naamloos. Maar
in 't begin der 8ste, eeuw duiken de namen on. Voor 't eerst leest men deze namen als
Bithisarea, Melchior en Cathaspa in een Parijsch handschrift, de "Excerpia Latina 
Barbari". In de 9de eeuw vindt men dan de tegenwoordige namen, welke zich een eeuw 
later ook in het Oosten bij de Grieken inburgeren. Van het verdere leven der (drie) 
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Wijzen is niets met zekerheid bekend. Het Evangelie vermeldt alleen nog, dat zij 
langs een anderen weg naar hun land terugkeerden. De legende vertelt, dat zij later 
(door den H. Thomas) gedoopt zijn, dan Christus' leer verkondigd hebben en den 
marteldood gestorven zijn. Te Milaan werden in de kerk van de H. Eustorgius en 
Giorgius tot in de 12de eeuw de heilige overblijfselen der H. Driekoningen vereerd. 
Keizer Barbarossa gaf deze reliquieën aan zijn kanselier en vriend, den aartsbisschop
van Keulen Rainald von Dassel. Deze nam ze mede naar Keulen, waar zij met groote 
plechtigheid ontvangen werden en, 23 Juli 1164, in den Dom gebracht. Zij waren in 
drie verschillende reliquieënkasten verpakt, doch later werden zij vereenigd in één 
zéér kostbaren reliquieënschrijn. dien de Keulsche goudsmeden tusschen 1100 en 1230 
vervaardigd hadden. Deze heilige reliquieën brachten Keulen niet slechts een opbloei 
van het godsdienstig leven, maar droegen ook veel bij tot de economische ontwikkeling
en boei der stad, die in haar stadswapen ook drie kronen draagt.
De Wijzen kwamen paar Bethlehem, geroepen en geleid door een Ster. En over die ster 
is al veel te doen geweest. De groote astronoom Joh. Keppler schijnt een der eersten 
geweest te zijn, die zich, als sterrekundige met de "Ster der Wijzen" bezig hield. 
Hij berekende, dat in het jaar 748 na de stichting van Rome de drie planeten Mars, 
Jupiter en Saturnus te zamen troffen (en nog wel driemaal) en in de stelling, de 
positie van deze planeten vermoedde hij de ster van Bethlehem. Doch het Evangelie 
spreekt van één ster, niet van sterren. Ook Keppler wist reeds, dat onze 
tijdrekening, die van den abt Dionysius, het geboortejaar van Christus zeker vier 
jaar te laat stelde, en daarom schreef hij een "Wiederholter, Ausfuehrlicher 
Teutscher Bericht, dass unser Herr und Heiland Jesus Christus vor dem Anfang unseres 
heutigen Tags gebreuchlichen Jahrzahl nicht nur ein Jahr geboren sey, sondern fuenff 
ganzer Jahr", — wat waar kan zijn. (Herodes, de kindermoordenaar, stierf volgens onze
tijdrekening 4 jaar vóór Christus.) Nu is deze drievoudige constellatie der drie 
genoemde planeten zéér zeldzaam. In den Zomer van het vorige jaar stonden Jupiter en 
Saturnus, en wel van midden Juli tot einde Augustus, in dezelfde stelling tegenover 
de zon als in den tijd van Christus' geboorte, iets, dat zoo ongeveer alle 260 jaren 
voorkomt, 't laatst in 1652, dus voor 258 jaren. 
Dit werd nu in vele (Duitsche, misschien ook andere) couranten aangeduid als de "Ster
der Wijzen". Doch uit astronomische kringen werd reeds op het bericht der couranten 
geantwoord, dat de constellatie van Jupiter en Saturnus, welke vorig jaar zoo 
duidelijk zichtbaar was, niets met een hemelverschijnsel te doen had, gelijk er voor 
2000 jaar een was voor gekomen." Zeker, zoo heette het, is ook in het geboortejaar 
van Christus eene ontmoeting van Jupiter en Saturnus voorgekomen, maar deze kon voor 
de hoogontwikkelde Wijzen geen verrassing geweest zijn, want men had deze, zooals ook
blijkt uit oude teksten in de Keilschrift, die in Duitschland bewaard worden, van te 
voren berekend en voorspeld." En dan volgde nog: "De planeten-verschijning, die toen 
(en later en ook vorig jaar) o.a. vond, deed zich maandenlang aan het firmament voor 
en had derhalve op de drie Wijzen niet de in den Bijbel geschilderde werking kunnen 
hebben."
Vroeger nam men ook wel aan, dat de ster v. Bethlehem een komeet zou geweest zijn, 
doch deze meening is al lang verworpen; ook gelooft men niet meer, dat die Ster een 
"Nova" geweest zou zijn, d.i. een "tijdelijke" ster, die, plotseling verschijnt en na
maanden of ook jaren langzaam verdwijnt. Men heeft ook op nog andere wijze gepoogd, 
de "Ster van Bethlehem" als een natuurlijk verschijnsel voor te stellen, gelijk men 
ook wel gepoogd heeft en nog doet, om andere wonderen als natuurlijke verschijnselen 
te verklaren. Al is het geen geloofspunt, blijven wij toch bij de oude meening: een 
wonderbare ster riep de Wijzen naar den Kind geworden God, Die sterren en hemel en 
aarde geschapen heeft.
Driekoningen staat in de liturgische rangorde boven Kerstmis. En bij hele volk is het
altijd een zeer populair feest geweest. Getuigen daarvan zijn ook de vele oude 
volksgebruiken, waarvan er ook in onze stad nog in zwang zijn. Vooral in Zuid-
Duitschland, maar ook wel elders schrijft de beer[?] op Driekoningen op de huisdeur 
of ook wel op de staldeur de teekens: 19 + M. + C. + B. 41 ('t jaartal). Dit gebruik 
herinnert aan de oude zegening der huizen, die bij 't begin van het jaar deze onder 
de bescherming der drie H. Koningen stelde. Zeer bekend waren in vroegere tijden — 
hier en daar schijnen zij in moderner vorm te herleven — de "Driekoningen-spelen".
Tegenwoordig is Driekoningen vooral het groote feest voor de Missie onder de 
Heidenen. Heden wordt, althans in Duitschland, maar ik geloof ook in andere landen, 
de collecte gehouden voor de Afrikaansche Missies. 't Is ook het groote feest van de 
Propaganda Fide. Bidden en brengen ook wij op dien ?g allen een offertje voor de 
Missies, - nog honderden millioenen Heidenen wachten op het Evangelie. En mocht aan 
alle onze huizen vervuld worden, wat de Kerk bidt bij de zegening der huizen op 
Driekoningen: "Zegen, Heer dit huis, omdat daarin wonen mogen gezondheid, reinheid, 
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zelfoverwinning, nederigheid, goedheid en zachtmoedigheid, de vervulling der wet en 
dankbaarheid jegens God den Vader, den Zoon en den H. Geest, en deze zegen moge 
blijven op dit huis en zijne bewoners."

19 januari 1941  Archieven in de Oudheid 
Het spijkerschrift als diplomatieke taal
Op uitnoodiging van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de afdeeling 
Amsterdam van het Voor-Aziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux hield drs. A. A.
Kampman, algemeen secretaris van Ex Oriente Lux, zaterdagmiddag een lezing in het 
Stedelijk museum over bovengenoemd onderwerp, welke lezing met lichtbeelden werd 
verduidelijkt. Aan voordracht is het volgende ontleend:
Over dit onderwerp is nog nimmer een samenvattende publicatie geschreven. Wel 
verscheen in 1931 van de hand van G. H. Buskwell "The World's earliest libraries" en 
in 1935 van Fritz Milkau "Geschichte der Bibliotheken im Alten Oriënt", maar het 
eerste is te oppervlakkig, het tweede is niet verder bijgewerkt dan 1931 en is 
bovendien te eenzijdig van den kant van een "bibliothecaris" bekeken. In deze 
voordracht wil spr. een onderzoek instellen naar de archieven der Oud-Oostersche 
volkeren tot de komst der Meden en Perzen.
De volkeren, die in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten een rol hebben 
gespeeld, bezaten vrijwel allen min of meer uitgebreide archieven waarin eenerzijds 
de diplomatieke correspondentie, de staatsverdragen en koninklijke annalen, 
anderzijds godsdienstige, en litteraire geschriften bewaard werden. In Egypte schreef
men met een rieten stokje meestal op papyrus-rollen in 't z.g. hiëroglyphenschrift of
wel in het hiëratisch of demotisch; in het overige Voor-Azië werd voor het opteekenen
van mededeelingen van allerlei het veelvuldigst het klei-tablet gebruikt, waarbij men
met een driekantige griffel in het z.g. spijkerschrift historisch en geografisch 
gevarieerd zijn aanteekeningen vastlegde. In den loop der eeuwen werd het 
spijkerschrift het communicatie-middel van alle Oud-Oostersche volkeren, ook in 
Egypte werd het als zoodanig beschouwd, het werd de taal der diplomatie en der groote
handelsfirma's, het was het Fransch van de grijze oudheid.
Met de herinnering aan de groote bibliotheek der Ptolemaeën in Alexandrië, die 
400.000 papyrus-rollen omvat zou hebben, zou men geneigd zijn te denken, dat juist in
Egypte door de archaeologie een groot aantal belangrijke archieven en bibliotheken 
moet zijn teruggevonden. Maar hoe wonderlijk is het teleurstellende resultaat. 
Slechts één archief van historische waarde werd daar door een toeval ontdekt, dat van
El-Amarna en dit bevatte vrijwel uitsluitend spijkerschrifttabletten.
De verdere Egyptische tempelbibliotheken, nog geen tien in aantal, missen de waarde 
die de spijkerschriftarchieven van het overige Voor-Azië kenmerken.
Bij 'n behandeling dezer Voor-Aziatische archieven wil spr. chronologisch te werk 
gaan en wel zoodanig dat de belangrijkste archieven in de volgorde van hun ontstaan 
in het kort vermeld worden.
1e. Omvangrijke kleitabletten-archieven bezitten wij uit den tijd der z.g. Sumerische
Renaissance, den tijd der 3e dynastie van Ur (2127—2016), in welke periode Ur de 
hoofdstad van geheel Mesopotamië was. De archieven uit dezen tijd zijn meestal 
tempelarchieven. 
2e. De Noord-Syrische stad-staatjes hadden reeds omstreeks 2000 v. Chr. een levendig 
schriftelijk contact met Mari, zooals uit de voorloopige resultaten der Fransche 
opgravingen o. l. v. André Parrot te Tell Hariri aan den Euphraat wel overtuigend 
gebleken is. Het kleitabletten-archief van Mari met meer dan 20.000 tabletten geeft 
ons een nauwkeurigen kijk op de positie der Noord-Syrische stadsvorsten omtreeks 2000
v. Chr.
3e. In dezen zelfden tijd rond 1950—1850 vóór Christus waren er factorijen van 
Assyrische in Klein-Azië gevestigd, die zich erheen hadden begeven in opdracht van 
handelsfirma's in Assur en onder bescherming van den koning van Assur stonden. Het 
centrum van deze factorijen was Kanesj, het tegenwoordige Kültepe, 16 K.M. ten 
Noorden van Kaiserie gelegen, dat in 1925 door den beroemden Tsjechischen geleerde 
Hroznij ontdekt werd. 
Na de tabletten, die uit den tijd van koning Hammurabi (1801—1759) dateeren, moeten 
wij enkele eeuwen in het 2e mill. afdalen, waarbij wij de duistere perioden van 1600—
1450 achter ons laten en komen zoo in den bekenden Amarna-tijd (1425—1350), genoemd 
naar de residentie van Pharao Ichnaton, die daar kort na zijn troonsbestijging den 
zetel van zijn regeering vestigde. In den Amarna-tijd, gedurende welken er een 
uitgebreid militair, diplomatiek, cultureel en economisch verkeer met 't Nabije 
Oosten bestond, treden drie archieven op den voorgrond: Amarna, de Aton-stad van 
Ichnaton; Bogazköy, het oude Hattusas, de hoofdstad van het machtige Hethietische 
imperium, en Ras es-Samra, het antieke Ugarit, in deze dagen wel het grootste 
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handelscentrum der Oudoostersche wereld.
4e. El Amarna ligt halfweg tusschen Memphis en Thebe. Hier werd door een toeval in 
1887 het kleitabletten-archief der buitenlandsche correspondentie van de Pharao's 
Amenhotep III en IV gevonden  De historische waarde van hetgeen van deze tabletten 
tenslotte voor de groote musea gered werd, is onschatbaar. Het spijkerschrift bleek 
ook in die dagen in Egypte in gebruik te zijn als de taal der Internationale 
diplomatie en wij lezen uit de tabletten van een sterk ontwikkeld handelsverkeer 
tusschen het land van den Nijl en dat van Euphraat en Tigris.
5e. De opgravingen, die van 1906—1912 onder leiding van H. Winckler en van 1931—1939 
onder leiding van K. Bittel te Bogazkïy-Hattusas plaats vonden en de ontdekking van 
de groote kleitabletten-archieven met 14000 kleitabletten aldaar hebben beslissende 
beteekenis voor den opbouw der Hethietische en algemeene Oostersche geschiedenis. Na 
de ontcijfering van het Hethietisch door den Tsjech prof. B. Hrozny bleek dat onze 
kennis der Hethietische geschiedenis radicaal gewijzigd moest worden en dat het  
zwaartepunt van deze overwegend Indo-Europeesche volkeren-conglomeratie juist in deze
eeuwen in Klein-Azië had gelegen en niet Noord-Syrië, zooals men vroeger mede op 
grond van Bijbelsche gegevens had aangenomen. 
6e. De antieke handelsstad Ugarit werd in de jaren 1928—1939 door een Fransche 
expeditie onder leiding van Cl. Schaeffer teruggevonden. Hier werd een groot aantal 
kleitabletten ontdekt; het valt te betreuren, dat nog steeds geen historische teksten
zijn gevonden. Het belang dezer Ras es Samra-teksten valt op het terrein der Oud-
Semietische religie. De reeds gepubliceerde teksten en het zoo overvloedig gevonden 
archaeologisch materiaal hebben ons laten zien, dat Ugarit omstreeks 1450—1250 niet 
alleen een handelsstad van internationale beteekenis was, maar ook dat de litteraire 
producten der Oudoostersche wereld via de handelswegen hierheen werden gebracht en 
hier met producten van andere beschavingen in aanraking kwamen.
Na 1200 komt er wederom een duistere periode in de geschiedenis van het Nabije 
Oosten. Het Rijk der Hethieten gaat ten gronde en de macht Egyptenaren in Voor-Azië 
wordt gebroken. Het zijn de Assyriërs geweest, die de vruchten hiervan hebben geplukt
en die het terrein geëffend vonden voor de uitbreiding der Assyrische macht en 
beschaving en de stichting van het Assyrische Wereldrijk. 
7e. Het spreekt van zelf, dat in de hoofdsteden, van dit groote rijk een aanzienlijk 
aantal kleitabletten zijn gevonden, maar spr. wil zich beperken tot een korte 
mededeeling over de omvangrijke en beroemde bibliotheek van den Assyrischen koning 
Assurbanipal (circa 650 v. Chr.) omdat deze tevens een afsluiting vormt van de 
beschaving van Sumerië, Babylonië en Assyrië. Het is het eenige archief in het Oude 
Oosten, dat naast historische documenten alle takken der litteratuur in een zekere 
mate van volledigheid omvat. De Koninklijke Bibliotheek die Assurbanipal in zijn 
paleizen liet bijeenbrengen, werd in 1850 en 1853 door Sir Austen H. Layard ontdekt 
op den heuvel Kuyunjik in het ruïnegebied van het oude Ninive aan den oostelijken 
oever van de Tigris t.o. de moderne stad Mosul gelegen. De 25073 tabletten en vele 
prisma's met uitvoerige annales vormen de Kuyunjik-collection van het British Museum 
te Londen. Hun waarde is onschatbaar. Niet alleen hebben wij het geheele cultureele 
leven der Assyriërs en Babyloniërs er door leeren kennen en wel van zeer oude tijden 
af, maar de tabletten hebben aan de nog jonge wetenschap der Assyriologie ook het 
materiaal verschaft voor zeer nauwkeurige ontcijfering van het spijkerschrift. Uit de
tabletten blijkt, dat de koning zelf een belangrijk aandeel aan de organisatie van 
zijn bibliotheek heeft gehad.
Stelde de ontdekking van Assurbanipal's bibliotheek, dank zij de Engelsche 
archaeologie in de tweede helft der vorige eeuw, ons in staat de Voor-Aziatische 
geschiedenis en beschaving voor de eerste maal nauwkeurig te overzien, het weer aan 
den dag brengen van de archieven der Hethieten te Bogazköy door de Duitsche 
archaeologie en van de oude handelsstad Mari door de Fransche archaeologie maakte het
de wetenschap mogelijk een geheel nieuwe chronologie van Voor-Azië te construeeren, 
die belangrijk lagere data te zien geeft dan 40 jaren geleden. Deze nieuwe 
chronologie plaatst koning Hammurabi van Babylon thans 1801—1759 (voorheen 2200 v. 
Chr. en nog vroeger), hetgeen tot gevolg heeft, dat de leemte in de bronnen der Voor-
Aziatische geschiedenis (1700—1400) nu tot 100 jaren of minder gereduceerd kan worden
(1550—1450).

19 februari 1941  HET GILGAMESJ-EPOS 
Ouder dan Ivas en Odyssee
Op uitnoodiging van den studiekring Groningen en Omstreken van het Vooraziatisch- 
Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux" heeft prof. dr. F. M. Th. Böhl, hoogleeraar te 
Leiden, in het academiegebouw te Groningen gister(Maandag) middag een lezing met 
lichtbeelden gehouden over:
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De beteekenis van het Gilgamesj-epos is voor een deel reeds gelegen in den 
buitengewoon hoogen ouderdom van dit heldendicht. Men moet minstens twee dichterlijke
bewerkers van dit epos onderscheiden en de overoude mythen en sagen, die door beiden 
zijn verwerkt, gaan terug tot ver in het derde millennium vóór 't begin van onze 
jaartelling. De Sumerische fragmenten van dit epos zijn stellig ouder en de Oud-
Babylonische slechts weinig jonger dan het jaar 2000 v. Chr. Dat de oudere van de 
beide bewerkers — de eigenlijke dichter — dus vele eeuwen vóór den uittocht der 
Israëlieten uit Egypte of vóór de verwoesting van Troje door de Acheeërs heeft 
geleefd, is niet twijfelachtig. Maar ook de jongere van deze beide zangers, aan wiens
hand men het epos in den vorm heeft te danken zooals het in de bibliotheek van koning
Assurbanipal werd overgeleverd, zal niet later geplaatst mogen worden dan in de 
twaalfde of dertiende eeuw v. Chr.: het ridderlijke tijdperk van den Assyrischen 
Koning Tukulti-Ninurta I of van den Babyloniër Nebukadnezar I. Tot in hoe ver 
verwijderde streken, vooral naar het Westen, het epos bovendien reeds in zijn ouderen
vorm verspreid is geweest, blijkt uit het feit, dat fragmenten uit de veertiende eeuw
v. Chr. in niet minder dan drie verschillende talen terug zijn gevonden bij de 
opgravingen van de hoofdstad van het oude rijk der Hethieten in het centrum van 
Klein-Azië. De reis van den held Gilgamesj langs de zonnebaan, van Oost naar West, is
dus blijkbaar ook die van den triomftocht van het epos geweest, waarin deze 
avontuurlijke reis werd bezongen. De moeilijke vraag, of de invloeden van dit oude 
dichtwerk zich daarna ook naar Hellas en Israël en nog verder hebben uitgestrekt, zou
opnieuw en naar een strengere wetenschappelijke methode moeten worden onderzocht.
Wat nu den inhoud van het epos betreft, de dichter heeft in bonte afwisseling de 
gegevens aaneengeregen, die hijzelf had geput uit een overoude traditie. De 
beweegredenen, die hem hiertoe hebben gedreven, waren stellig niet alleen "die Lust 
zu fabulieren", de naïeve vreugde aan fabels of verdichtsels. In hoever de bewering, 
in het begin van het epos, dat de held zijn streven en zijn avonturen zelf zou hebben
opgeteekend, door den dichter ernstig bedoeld is geweest, laten wij in het midden. In
ieder geval heeft hij aan het geheele dichtwerk een zekere eenheid van strekking en 
van grondgedachten weten te geven. Als de eigenlijke grondgedachte zal men mogen 
beschouwen de geleidelijke innerlijke loutering van den held, door den invloed van 
den grooten Zonnegod Sjamasj, den god van waarheid en recht.
De naam van den dichter is onbekend. In een ouden catalogus, waarvan twee stukken 
zijn teruggevonden onder de kleitafel-fragmenten uit de bibliotheek van koning 
Assurbanipal, zijn een aantal Babylonische dichtwerken in verband gebracht met de 
namen van bepaalde priesters. Dat met den waarzegger Sin-liqiunninni echter in dit 
verband de auteur van de "serie van Gilgamesj" zou zijn bedoeld, is meer dan 
onwaarschijnlijk. De uitdrukking doet eerder denken aan een commentator, die het epos
van (aanvankelijk mondeling overgeleverde) uitleggingen heeft voorzien. Wie dus dit 
grootsche dichtwerk door toelichtingen poogt op te helderen, mag dezen priesterlijken
geleerde wellicht als zijn oudsten voorlooper beschouwen. De naam beteekent: "O 
Maangod, aanvaard mijn smeeking".

19 maart 1941  Vele volkeren kwamen en gingen, 
maar de ceders werden eeuwen oud.
Voor wie zich mocht interesseren voor Syrië en de Libanon, verwijzen wij naar het 
interessante boek van Abbé Joseph Eid, "A l'Ombre des cèdres", vorig jaar verschenen 
in de U.S.A., te Fall River Mass. ($2.— ). 
Deze schrijver is zelf geboortig van de Libanon, studeerde o.a. aan de Propaganda in 
Rome, is thans Pastoor van een Maronieten-parochie in de Verenigde Staten. Thans is 
zijn land weer gevechtsterrein, zoals het in Wereldoorlog I is geweest. En het was zo
in vergane eeuwen, want successievelijk vochten en bezaten dit gebied de Semieten, de
Hittieten, de Egyptenaren, de Pheniciërs, de Assyriërs, de Chaldeërs, de Perzen, de 
Macedoniërs, de Romeinen, de Byzantijnen, de Arabieren, de Kruisvaarders, de Turken 
en de Fransen. De ruïnes van al deze beschavingstijdperken liggen rondgezaaid. 
Kloosters van 1 en van 10 eeuwen oud en ouder liggen er bij dozijnen. Ceders van 
enkele eeuwen oud staan nog in klein aantal hoog in de bergen (de overige ceders 
begon men te kappen, toen Salomon zijn tempel wilde bouwen, en dat werd door de later
komende vorsten lustig voortgezet, zodat de Libanon zelf tamelijk kaal is, doch van 
zeldzame charme). 15—20 meter in omtrek is de stam. Meer dan 30 meter hoog vaak. Het 
cederbos is een pelgrimsoord voor de Christenen, die er in de kapel komen bidden. 
Dit zijn zo enkele regelen, die u een indruk mogen geven van het gebied, waar thans 
wéér een krijg dreigt, omdat het als strategische springplank voor de Middellandse 
Zee niet beter had kunnen liggen. 
Op ons Eiland zijn Libanezen, althans daar geborenen. Hun en onzer hart zal breken, 
want wie onder de schaduw der ceders heeft mogen knielen, heeft de Libanon lief. Maar
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hij — en trouwens wie kan ooit twijfelen aan een rechtvaardige afloop van deze 
oorlog? — weet ook, dat onder de statue van de Koningin van de Libanon, de Heilige 
Moedergods, te lezen staat, dat zij verondersteld wordt te zeggen: .
"Ne crains pas, ô Liban, je demeure ta Reine; 
Tu resteras debout, fort de ta vérité. 
Tu resteras vivant: tes morts l'ont mérité".

23 maart 1941  Rijksarchieven en diplomatieke correspondenten 
der Oud-Oostersche volken
Het Vooraziatisch-Egyptische Gezelschap "Ex Orlente Lux" en de Vereenlging voor 
Antieke Beschaving hebben Zaterdagmiddag in de Aula der Academie voor Beeldende 
Kunsten een bijeenkomst gehouden, waarin drs A. A. Kampman. alg. secret van "Ex 
Oriente Lux", een beschouwing heeft gehouden over bovengenoemd onderwerp. 
Lichtbeelden verduidelijkten het besprokene. De vergadering genoot weer een groote 
belangstelling.
De voorzitter, de heer Colette, begon zijn openingswoord met een hulde aan de na» 
gedachtenis van prof. Lunsing Scheurleer, den voorzitter van de Vereeniging van 
Antieke Beschaving. Speciaal voor de Grieksche en Egyptische oudheid heeft de 
overledene zich groote verdienste verworven. Zijn heengaan is een groot verlies voor 
de Kunst. Vervolgens begroette hij den bekenden spreker. 
In een korte inleiding wees spr op de toenemende belangstelling voor de oudheid en 
speciaal voor Egypte. 
Doel van den spreker, die heeft deelgenomen aan de opgravingen van Bogaskoy, was een 
onderzoek in te stellen naar de archieven der Oud-Oostersche volken tot de komst der 
Meden en Perzen, want na de verovering van Babylon door Cyrus (529 v. Chr.), is de 
Oudoostersche geschiedenis geen gesloten geheel meer. Het Westen ging een belangrijk 
woord meespreken. De volkeren, die in het oude Nabije Oosten aan rol hebben gespeeld,
bezaten alle min of meer uitgebreide archieven van staatsstukken, godsdienstige, 
economische en litteraire geschriften in hieroglyphen schrift (Egypte) of op 
kleitablet, later is het spijkerschrift vrijwel algemeen communicatiemiddel geworden,
het fransch der grijze oudheid.
Tegen de verwachting — immers de beroemde bibliotheek der Ptolomaeën zou 400.000 
deelen omvat hebben — zijn in Egypte weinig archieven en bibliotheken gevonden; het 
eenige van historische waarde is het toevallig ontdekte archief van El-Amarna, dat 
bijna uitsluitend spijkerschrifttabletten bevat uit de archieven van Amenhotep III en
IV (Ichnaton). [...]

22 september 1950  CURSUSSEN AMSTERDAMSE VOLKSUNIVERSITEIT
Wij bevelen de volgende cursussen aan de Amsterdamse Volksuniversiteit in de aandacht
van onze lezers aan: 
Geestelijke problemen van Israël en hun samenhang met de economische, 6 lessen. 
Donderdag 8 uur, aanvang 12 October, Gem. Universiteit, Oude Manhuispoort. Docent 
Drs. J. Melkman. 
Op grond van de ontstaansgeschiedenis van de Staat Israël zullen de geestelijke 
stromingen, welke thans van belang zijn, worden besproken. Nagegaan zal worden in 
hoeverre deze stromingen bepaald zijn door het milieu van het land van herkomst of 
door Joodse traditie. In verband hiermee zullen de economische problemen, die thans 
om een oplossing vragen, behandeld worden. Getracht zal worden een schets te geven 
van de toekomstige ontwikkeling. Prijs ƒ 2,50, ƒ 4.—, ƒ 6.—. 
Verzonken en herrezen steden in het Nabije Oosten, 6 lessen. Woensdag 8 uur, aanvang 
15 November, Gem. Universiteit, Oude Manhuispoort. Docent Prof. Dr M. A. Beek, 
Hoogleraar Universiteit Amsterdam. 
1. Ur der Chaldeen en de koningsgraven van 3000 v. Chr. 2. Mari, de stad, die 1700 v.
Chr. viel door de legers van Hammurabi. 3. Ugarit, een stad aan de Palestijnse 
zeekust, die 1200 v. Chr. bezweek onder de zeevolkeren. 4. Ninive en de bloeitijd der
Assyrische koningen. 5. Lachaisj, een stad in het Zuiden van Palestina met zijn 
merkwaardig archief uit de tijd van Nebukadnesar, 600 v. Chr. 6. Dura-Europos, een 
stichting van de Hellenische vorsten na Alexander de Grote, met goed bewaarde 
wandschilderingen van een synagoge. Met lichtbeelden. Prijs ƒ 3,50, ƒ 5.—, ƒ 7,50.

9 oktober 1951  MODERNE MENS OUDER DAN AAPMENS
's Gravenhage — Bij opgravingen te Sultan Tepe, bij Harran in Zuidoost-Turkije, is 
een verzameling kleitafeltjes gevonden, die de overblijfselen van een Assyrische 
bibliotheek uit de 7e eeuw vóór Christus vormen. 
Ongeveer 150 tafeltjes — vele andere moeten nog opgegraven worden — zijn naar Ankara 
gezonden voor nader onderzoek. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken, dat de 
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teksten bestaan uit liederen, gebeden, toverformules e.d. 
De in Noord-Iran door twee Amerikaanse anthropologen gevonden menselijke beenderen, 
die ongeveer 75.000 jaar oud zijn, hebben grond gegeven aan nieuwe opvattingen over 
de evolutie van de mens. Een der deskundigen heeft de mening geuit, dat de "moderne" 
mens bestond vóór de "mensachtige" soorten, zoals bijvoorbeeld de 50.000 jaar oude 
Neanderthal-mens. De drie bij de Kaspische Zee gevonden geraamten vertonen een 
opmerkelijke gelijkenis met het geraamte van de moderne mens. Het voornaamste 
verschil is, dat de schedelinhoud van de moderne mens 300 cm3 groter is.

7 december 1951  TENACHSTUDIE in de laatste 30 jaren
Men kan zonder enige overdrijving zeggen, dat Tenach nog steeds het meest gelezen, 
intensiefst bestudeerde boek ter wereld is. Er is geen universiteit, die niet een of 
meer leerstoelen heeft, die speciaal aan de studie van het Boek der Boeken zijn 
gewijd. De tenachlitteratuur is zo groot, dat zij zelfs voor een vakgeleerde niet 
meer te overzien, laat staan te beheersen is. Deze litteratuur is niet alleen vervat 
in studieboeken, maar ook in talrijke vakbladen, die vaak moeilijk bereikbaar zijn.
Het is een goede gedachte geweest van de Engelse "Society for Old Testament Study" om
de resultaten van de Tenachwetenschap over de laatste 30 jaren samenvattend te 
behandelen in een boek getiteld: "The Old Testament and modern study" (Oxford 1951).
Het boek bevat 12 opstellen, die het onderwerp van diverse kanten belichten. Zij zijn
geschreven door eersterangs geleerden, waarvan sommigen met een wereldreputatie. Een 
gedeelte van het materiaal is alleen van belang voor de vakman, maar ook veel voor de
belangstellende leek.
De eerste twee artikelen zijn van de hand van Professor W. F. Albright, hoogleraar 
aan de universiteit te Baltimore. Hij is een bijbels archaeoloog van 
wereldvermaardheid. Zijn geschriften, waaronder: "The Archaeology of Palestine and 
the Bible", "Archaeology and the Religion of Israël", en speciaal het monumentale 
werk: "From the Stone Age to Christianity" hebben overal een bijzonder gunstig 
onthaal gevonden en niet het minst in de Joodse wereld. Hij is een kenner van het 
Hebreeuws bij uitnemendheid, modern Hebreeuws niet uitgezonderd. Ook de modern Hebr. 
litteratuur op het gebied van Tenach en bijbelse archaeologie betrekt hij in zijn 
beschouwingen. Dit maakt, het spreekt van zelf, de lectuur van zijn geschriften voor 
de Joodse lezer bijzonder aantrekkelijk en om zo te zeggen "kosjer".
De archaeologische ontdekkingen van het Nabije Oosten in het algemeen en van 
Palestina in het bijzonder, waaraan deze twee artikelen zijn gewijd, hebben het 
inzicht in de wereld van het Oude Testament ten zeerste verruimd en verdiept, 
speciaal in de afgelopen 30 jaren. Albright constateert, dat de resultaten van het 
archaeologisch onderzoek de betrouwbaarheid van de historische en topografische 
gegevens van Tenach hebben aangetoond.
Palestina treedt pas in de bijbelse geschiedenis met de "alija" van Abram vanuit 
Haran welke volgens Albright niet eerder dan ±2000 v. kan hebben plaats gehad. De 
uittocht uit Egypte is te stellen op ±1280 v. De verovering van het kanaänitische 
Lachisj (zie Jozua 10, 32) valt ongeveer in het jaar 1220 v.
De periode van de Verenigde Monarchie onder de Koninigen: Saul, David en Salomo is te
stellen op ±1020 tot ±922. Koning David heeft geregeerd van ±1000—961.
Met betrekking tot de tijd der Rechteren hebben de archaeologische onderzoekingen der
laatste decennia belangrijke nieuwe feiten aan het licht gebracht. De verovering van 
de zuidelijke kustvlakte van Palestina door de Philistijnen valt ±1175 v. Het 
Deboralied (Rechteren 5) kan op ±1125 v. worden gesteld. 
Omtrent de bouwactiviteit van koning Salomo is veel bekend geworden door opgravingen 
te Megiddo (ten Z.O. van Haifa), waar de beroemde stallen zijn gevonden en te Etsjon 
Gever (vlak bij Elath aan de golf van Akaba), waar een koperraffinaderij is gevonden.
Ook over de periode van de Verdeelde Monarchie (900—600 v.) is veel aan het licht 
gebracht. Door de opgravingen te Samaria is o.a. de Israëlitische architectuur van de
9de en 8ste eeuw v. bekend geworden. Van groot belang zijn de archaeologische 
onderzoekingen te Gezer (Z.W. van Tel-Aviv), Beth Sjean, Megiddo, Tel Beth Mirsim 
(ten N. van Beersheba) en te Beth Sjemesj (ten Z. van Gezer). Speciaal de opgravingen
te Tel Beth Mirsim, uitgevoerd onder leiding van Albright zelf, hebben ons respect 
voor de materiële beschaving van de Verdeelde Monarchie vergroot.
Uit deze opgravingen is o.m. gebleken, dat in de 7de en begin 6de eeuw v. in de 
steden van Judea de huizen goed waren gebouwd. Zij waren voorzien van putten en 
behoorlijke drainagemiddelen; het vee werd buiten de stad gehouden. De schrijfkunst 
was in de 8ste en 7de eeuw zeer verbreid.
Doordat de archaeologische techniek sterk is verbeterd, worden wij in staat gesteld 
diverse bijbelse gebeurtenissen nauwkeurig te dateren. Bijv.:
De invasie van koning Sjisjak vermeld in 2 Kronieken 12, 2 vlg. valt in 918 v.
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Megiddo werd verwoest door Chazael, koning van Aram 815 v. (Zie 2 Kronieken 13, 3—7).
De opgravingen hebben bevestigd, hoe grondig Judea door de Babyloniërs in de jaren 
589—587 is verwoest.
Door Albright worden nog in het kort behandeld de z.g. Dode Zee rollen, die in 1947 
in een grot bij de Dode Zee zijn gevonden. Hij neemt aan, dat door Bedoeïenen nog 
rollen worden achtergehouden in de hoop een nog hogere prijs te krijgen.
Tot nutoe zijn bekend geworden 7 uitgebreide documenten, een deel van een rol en nog 
enkele honderden fragmenten. Tot deze 7 documenten behoren: een volledige rol van 
Jesaja van ongeveer 150—100 v., een fragmentaire rol bevattend materiaal van het 
derde deel van Jesaja, een gedeeltelijk intact gebleven commentaar op de twee eerste 
hoofdstukken van Habakuk, verder een sectarisch document met interessante details 
over een overigens onbekende Joodse secte uit de 2de eeuw v.; een collectie hymnen 
z.g. hodajoth.
Voorts een text van eschatologisch karakter, beschrijvende de oorlog van de Kinderen 
van het Licht tegen de Kinderen van de Duisternis; tenslotte een deel van het 
verloren gegane Boek van Lamech.
De grot, waarin de documenten kennelijk opzettelijk ter bewaring zijn opgeborgen, 
schijnt ±50 v. te dien behoeve te zijn afgesloten.
Onder de honderden fragmenten heeft men kunnen identificeren passages uit Genesis, 
Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Daniel en het Boek der Jubileën.
In het algemeen staan de gevonden bijbelse texten zeer dicht bij die van onze 
Massoretische text. In de Jesaja-rol wordt een intensief gebruik gemaakt van de z.g. 
matres lectionis (Hebr.: imoth kerija), dat is aanduiding van klinkers door bepaalde 
medeklinkers.
De conclusie, die uit de studie van het gevonden materiaal is te trekken is, dat 
hoezeer ook in de Massoretische text fouten zijn binnengeslopen, deze toch hoogst 
betrouwbaar is en de oorspronkelijke text (welke die ook geweest mag zijn) zuiver 
weergeeft.
In het tweede opstel behandelt Albright de archaeologische vondsten buiten Palestina 
die voor Tenach van belang zijn.
Door de opgravingen in Klein-Azië, Syrië, Mesopotamië en Egypte, is de hele wereld 
van het Nabije Oosten, waarvan Israël een onderdeel vormt, zoveel beter bekend 
geworden.
Van sensationele betekenis is de ontdekking in 1929 van het oude Ugarit, het 
tegenwoordige Ras Sjamra (aan de Noord-Syrische kust ter hoogte van het eiland 
Cyprus).
Men heeft hier o.a. gevonden kleitabletten met inscripties in spijkerschrift, dat 
spoedig ontcijferd is door Bauer en Dhorme. De taal, het Ugarit, is een kanaänitisch 
dialect, dat sterke verwantschap vertoont met het oudste Hebreeuws. De kleitabletten 
zijn van ±1400 v., maar de litteratuur kan en zal in vele gevallen veel ouder zijn. 
De taal, die ten tijde van de Aartsvaders in Palestina werd gesproken, zal zeer dicht
bij het Ugarit hebben gestaan.
De Ugaritlitteratuur heeft een geheel nieuw licht doen schijnen op de litteratuur van
het Oude Testament, speciaal de Psalmen. In deze Ugaritlitteratuur vinden wij 
parallellen van het Deboralied (Richteren 5), het lied van Mozes in Exodus 15, de 
orakels van Bileam e.a. Vele uitdrukkingen, die in onze Massoretische text 
onduidelijk waren, zijn opgehelderd door een Ugaritparallel. Bijv. de uitdrukking: 
larochev ba'aravoth in Psalm 68, 5 komt in de Ugaritlitteratuur herhaaldelijk voor in
de betekenis van: "rijder op de wolken" en wordt gezegd van de stormgod Ba'al. In 
deze psalm wordt deze uitdrukking betrokken op de God van Israël zonder enige 
mythologische bijbetekenis.
In Psalm 89, 20 is het 2de deel van de regel (na het woord wattomer) niet geheel 
duidelijk. Uit een Ugaritparallel blijkt, dat vertaald moet worden: "Ik heb een 
jongeling boven de machtige man gesteld; Ik heb een jongeling verheven boven het 
volk". Uit de context blijkt, dat Koning David is bedoeld.
Door de opgravingen bij het oude Mari aan de Midden Eufraat is veel bekend geworden 
omtrent West-Azië in het tijdperk der Patriarchen. Er zijn hier ongeveer 20.000 
tabletten gevonden met Akkadische (d.i. Assyrisch-Babylonische) inscripties uit de 
18e eeuw v. Dit Akkadisch, dat door het Emoritisch is beïnvloed, moet ongeveer de 
taal zijn, die door onze Aartsvader Abram is gesproken.
Voor het begrijpen van de wetgeving van het Oude Testament is van belang de 
overbekende Codex van Hammurapi, die van ±1728—±1686 heeft geleefd.
Er zijn echter intussen oudere codices gevonden o.a. de wetten van Esjnunna, die 
ongeveer 2 eeuwen ouder zijn dan die van Hammurapi. Hierin vinden wij o.a. een 
parallel van de bepaling in Exodus 21, 35.
Een kleitablet uit de tijd van Nebukadnezar vermeldt Koning Jojachin en de vijf 
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koninklijke prinsen. Een ander tablet bevestigt en verklaart de lijst van 
Babylonische notabelen in Jeremia 39, 3, waarmee de bijbelexegeten vóórdien geen raad
wisten.
Van de cultuur der Hetieten (Hebr. Chittim), die op het hele Nabije Oosten, Israël 
incluis, van grote invloed is geweest, is de laatste 30 jaren veel bekend geworden, 
o.a. door opgravingen te Bogazkoy in Klein-Azië.
Belangrijke gegevens heeft men verkregen omtrent de taal en godsdienst der Choriten, 
in Tenach genoemd Chori (zie o.a. Genesis 14, 6 en Deuter. 2, 12 en 22). In 1941 is 
zelfs een grammatica van het Choritisch verschenen. Dit volk heeft een belangrijke 
rol gespeeld als bemiddelaars bij de westwaartse verbreiding van de beschaving van 
Sumeriers en Akkadiers. Hun invloed op de cultuur der Hetieten is groot geweest en 
misschien zelfs op die der oude Grieken: men heeft n.l. een Choritische pendant 
gevonden van de Kosmogonie van Hesiodus. Van ±2300 tot ±1200 v. hebben zij een 
belangrijke rol gespeeld in Zuid West Azië. Zij zijn een bergvolk geweest, dat in het
derde kwart van het 3de millenium de vlakte van Noord Mesopotamië is binnengevallen.
De opgravingen in Egypte en de daar gevonden texten werpen licht op Palestina al 
sinds voorbijbelse tijden.
Een speciaal onderwerp vormen de Aramese en Phoenicische papyri.
Wij hebben slechts enkele grepen gedaan uit de twee interessante opstellen van 
Albright en hopen daardoor de belangstelling van de lezer, indien niet te hebben 
bevredigd, dan toch hebben geprikkeld.
Wie meer van dit onderwerp wil weten, leze de artikelen zelf en de bovenvermelde 
boeken van Albright. Hieraan kan nog worden toegevoegd: "The Archaeology of 
Palestine" in de bekende Pelican-serie.
Over de overige opstellen van het thans besproken boek zal in een volgend artikel 
worden gehandeld.    Dr H. M. Cohen

5 januari 1952  SPREEKWOORDEN VAN 1800 v. CHRISTUS 
3.600 jaar oude boeken worden ontcijferd
Twee boeken die goed 3.600 jaar oud zijn worden thans ontcijferd door geleerden. Deze
boeken zijn kleitafeltjes, die in een museum in Istanboel zijn ondergebracht. Ze zijn
niet gaaf meer en maken deel uit van een hoeveelheid fragmenten 50 jaar geleden door 
een archeologische expeditie opgegraven te Nippur, dat in de grijze oudheid het 
centrum is, geweest van de Sumerische cultuur.
De twee kleitafels blijken spreekwoorden te bevatten waarvan sommigen vandaag nog in 
gebruik zijn, zij het in moderne vorm. Een dezer spreekwoorden zegt: 
Ge zegt niets over wat ge hebt gevonden, maar spreekt over wat ge hebt verloren. Een 
andere zegt: Een rusteloze vrouw in huis voegt zeer bij pijn. 
Deze kleitafels — bij de opgravingen te Nippur werden er een paar duizend gevonden — 
dateren van de tijd der Hammurabi dynastie. Men schat dat ze 1000 jaren ouder zijn 
dan het Boek der Spreuken van de Bijbel, Zij worden op het ogenblik bestudeerd door 
Dr. - Samuel Noah Kramer, een erkend autoriteit in Assyriologie, die er trans een 
rapport over heeft geschreven.
Op de kleitafeltjes van Nippur kunnen de geleerden, die het cuneiform schrift 
verstaan, spreekwoorden, fabels en essays lezen. De twee reeds eerder genoemde 
tafeltjes, zijn zoals gezegd niet gaaf meer. Maar vrijwel eensluidend, zodat men 
hetgeen op de ene ontbreekt meestal op de andere kan terugvinden. 
Sommige spreekwoorden zijn niet gemakkelijk te verstaan, terwijl van anderen de zin 
niet meer te vatten is. Zo zegt een spreekwoord b.v. Wat in het veld is, moet als één
gegeten worden. 
De volgende zegswijzen laten evenwel niets aan duidelijkheid te wensen over: In een 
stad zonder controleur worden de ambtenaren kooplieden. Een ander zegt: Wat de Goden 
vernietigen kan niemand herstellen. Weer een andere: De arme is beter dood dan 
levend: heeft hij brood dan heeft hij geen zout; heeft hij zout dan heeft hij geen 
brood; heeft hij een huis dan heeft hij geen stal; heeft hij een stal, dan heeft hij 
geen huis. 
Bij de ontcijfering bleek dat de spreekwoorden niet lukraak zijn opgetekend. Er zit 
systeem in hun rangschikking.

25 februari 1953  De hoofdstad der Hethieten
Een cultuur die duizenden jaren oud is
In het 23ste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek wordt verhaald hoe na het overlijden
van Sara te Kirtjah-Arba (Hebron) in het land van Kanaän, Abraham zich wendde tot de 
"zonen van Heth", die hem toestonden zijn dode een erfbegrafenis in hun land te 
geven. 
Deze landslieden stammen volgens de geslachtslijst in het 10e hoofdstuk van Genesis 
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af van Noachs zoon Cham, wiens zoon Kanaän en wiens kleinzoon Heth heette. 
Deze afstammelingen van Heth — de Hethieten of Hittieten — beheersten tussen 2000 en 
1200 jaar vóór Christus een groot deel van Klein-Azië en Syrië. Hun geschiedenis is 
verdeeld over het Oude Rijk (20e en 19e eeuw v. Chr.), het Middel-Rijk (17e en 16e 
eeuw) en het Nieuwe Rijk, dat in het midden der 15e eeuw door Toetchalisjasj II werd 
gesticht. 
Hoofdstad van dit imperium is geweest in het oude Rijk de stad Nesa (later Nysa). 
Anittasj resideerde hier en versloeg o.m. Pioesjitisjh, de koning van Chatti of 
Chattoesjasj, wiens gelijknamige hoofdstad door Chatoesjilisj I herbouwd werd en als 
residentie werd verkozen. De ruïnes van deze stad liggen in de bocht van de rivier 
Kisil Irmak, in het oude landschap Kappadonië in Klein-Azië, thans deel van het 
Turkse Rijk. De stad der ruïnes draagt nu de naam Bogazköy, waar Hugo Winckler 
indertijd met het opgravingswerk begon, dat sinds 1931-32 onder leiding staat van 
prof. dr K. Bittel, hoogleraar aan de Universiteit van Istanboel. 
Deze beroemde geleerde heeft gisteravond in de Heymanszaal van de Academie voor een 
talrijk publiek een lezing met lichtbeelden gehouden over de jongste resultaten der 
opgravingen. Hij werd ingeleid en verwelkomd door de rector-magnificus, prof. mr J. 
H. Beekhuis, die met instemming memoreerde, dat het doel van de tournee van de Turkse
hoogleraar door ons land is, de culturele banden met Turkije te verstevigen, teneinde
te komen tot de stichting van een Nederlands Historisch Archaeologisch Instituut te 
Istanboel.
Prof. Bittel gaf een interessante beschouwing over de in Bogazköy behaalde 
resultaten, waardoor men de oude stad — die in de 14e eeuw vóór Chr. tussen de 15 en 
20 duizend inwoners gehad moet hebben — in haar grondvesten heeft bloot gelegd. Het 
sterk geaccidenteerd terrein leidde tot imposante terrasbouw en de uitgestrekte stad 
is omgeven door op steile rotsen opgetrokken muren, versterkt met zware poorten en 
torens van uiteenlopende constructie. De meer dan 15000 gevonden kleitabletten 
bevatten veel bijzonderheden over de geschiedenis en de beschaving der Hethieten, die
door de resultaten der opgravingen belangrijk zijn aangevuld. Speciaal de gevonden 
archieven in de ruïnes van tempel en koningsburcht en de daarin aangetroffen 
overblijfselen van een zestal cultuur-periodes tussen 2200— 1200 v. Chr, hebben de 
kennis over dit volk van Indo-Europese oorsprong vergroot. 
Niet minder is dit het geval met de opgravingen in de necropolis, de dodenstad, waar 
de opengelegde begraafplaatsen veel hebben onthuld. Dit geldt zowel de wijze van 
begraven (in hoofdzaak na crematie, maar ook door teraardebestelling van de geheel 
opgevouwen lijken of alleen de hoofden), als de gevonden bijgaven. De laatste bestaan
niet alleen uit levensmiddelen en sieraden maar ook uit dieren of hun koppen. Hierbij
komt duidelijk naar voren, dat reeds 4000 jaar geleden het paard er inheems was en 
als strijdros dienst deed.
Prof. dr Th. C. Vriezen heeft namens de organiserende verenigingen de spreker dank 
gebracht, waarbij hij wees op diens belangrijke wetenschappelijke arbeid tot het doen
herleven van een duizenden jaren oude cultuur.

1 oktober 1953  Het oudste medische handboek ter wereld
Geleerden aan de universiteit te Philadelphia zijn er in geslaagd een 4000 jaar oud 
medicijnenboek te ontcijferen van een Sumerische kleitafel, die zich in het museum 
van de universiteit bevindt. Voor zover bekend is dit het oudste medische handboek 
ter wereld. 
De kleitafel werd ruim 50 jaar geleden te Nippoer in Irak gevonden. De onbekende 
Sumerische dokter gebruikte in zijn recepten zout, salpeter, melk, slangenhuiden, 
schildpadhoorn en diverse krulden. (Reuter).

7 februari 1955  Paleis van 4.000 jaar ontdekt in Noord-Syrië
De Franse archeoloog Claude Schaeffer, heeft enige bijzonderheden meegedeeld over het
Ugarit-Paleis, dat 4.000 jaar oud is en ontdekt werd in Ras-Shamra in Noord-Syrië.
Dit paleis heeft een ivoren binnenplaats waarvan de muren bedekt zijn met ivoren 
platen. De tafels, tabletten en beeldjes, die men er heeft gevonden, waren eveneens 
van ivoor, opgelegd met bladgoud; ook werd een borstbeeld opgegraven dat van ivoor 
was en met goud was ingelegd. Claude Schaeffer heeft verklaard dat dit paleis het 
grootste van dit genre is dat ooit werd ontdekt. (AFP)

8 maart 1955  Byblos
Byblos, aan de kust van Libanon, enige tientallen kilometers ten Noorden van 
Beirouth, is volgens vele geleerden de oudste, steeds bewoonde stad van de wereld. 
Als je het plaatsje binnenkomt, zie je een vierkante toren, die een middeleeuws 
Europese indruk maakt. Het is de ruïne van een van die burchten, die de kruisvaarders
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in de middeleeuwen overal langs de kust hebben gebouwd. Langs de hobbelige 
hoofdstraat, waar links en rechts winkeltjes hun waren ten toon spreiden, komt men 
dan door een poort, waarop nog een oude Madonna met het Goddelijk Kind te zien is. Er
leven nog wel christenen in Byblos, maar het grootste deel van de bevolking is 
Moslem.
Drieduizend jaar vóór Christus was Byblos al een machtige handelsstad en haar 
koningen hebben er steeds zorg voor gedragen, dat de stad verdedigd kon worden tegen 
jaloerse volkeren uit het binnenland. De stad Byblos is voor ons vooral interessant, 
omdat het woord: "bijbel" van die naam is afgeleid. Inkt en paier zijn vanuit het 
midden Oosten in Europa bekend geworden. Oorspronkelijk uitte men zijn gedachten in 
steen of op kleitafeltjes. Het "papyrus" dat de Grieken gebruikten, werd daar 
ingevoerd door Phoenisische kooplieden uit Byblos. 
Zo begonnen de Grieken het "papyros" ook wel "byblos" te noemen, zoals wij o.a. het 
woord "Bordeaux" gebruiken voor de wijn, die vanuit Bordeaux wordt verhandeld. Toen 
de Grieken dus boeken, begonnen te schrijven op zulke rollen van "Byblos" noemde ze 
die boeken "biblia". En omdat de Heilige Schriften de boeken waren bij uitnemendheid,
werd de naam "biblia" oorspronkelijk als meervoud. Later als verzamelnaam in het 
enkelvoud, aan de Heilige Schrift gegeven, die wij nog in alle talen "Bijbel" noemen.
Byblos heeft ook nog betrekking op de uitvinding van het alphabeth. In het museum van
Beirouth zagen we een sarcophaag van de koning van Byblos, Ahiram, waarschijnlijk 
daterend uit de 12e eeuw vóór Christus. Op deze sarcophaag staat een inscriptie, dat 
koning Itobaal van Byblos deze sarcophaag liet maken voor zijn vader, koning Ahiram. 
Het is de oudste inscriptie, die in alphabetisch schrift is geschreven en geleerden 
zien in dit schrift, dat de latere alphabeths ervan zijn afgeleid.
Het is indrukwekkend dit schrift te zien, dat meer dan drieduizend jaar oud is. Het 
alphabeth was een van de grootste uitvindingen die de mensheid ooit heeft gedaan. 
Want de geleerde die dit vond, ontdekte, dat woorden wel de beste eenheden zijn voor 
gesproken gedachten maar dat om deze gedachte in een of ander materiaal te 
vereeuwigen, de enkele letters toch een betere eenheid vormden. Door deze uitvinding 
werd het schrijven makkelijker gemaakt én sindsdien zijn milliarden en milliarden 
letters tot woorden gevormd en tot zinnen, die zegen of vloek hebben gebracht.

10 mei 1955  Oude vondst
Een schaapherder heeft onlangs bij Megiddo in Israël een gebroken kleitafeltje 
gevonden, waarop een gedeelte van het Babylonische Gilgamesj-epos, dat ongeveer 1500 
jaar voor onze jaartelling is geschreven, voorkomt. Dit is de eerste maal dat 
Babylonische teksten in dit gebied zijn aangetroffen. Tevoren waren delen van dit 
epos ontdekt in Irak, voornamelijk te Niniven.

6 juni 1956  Oude Phoenicische stad van 3000 jaar ontdekt
DAMASCUS (UP) — Syrische oudheidkundigen hebben aan de hand van Egyptische kleitafels
de minstens 3.000 jaar oude Middellandse zeehaven Semira ontdekt, zo werd dinsdag 
bekendgemaakt. Salim Abdoel Hak, directeur van het departement voor oudheidkunde, 
vertelde over deze uiterst belangrijke vondst, dat de oude Phoenicische havenstad 
even ten zuiden van de aan de kust liggende stad Tartus in Noord-Syrië gevonden werd.
Volgens de eerste berichten zijn bij opgravingen grote hoeveelheden kleitafels, 
aardewerk en andere voorwerpen van Phoenicische, Assyrische en Griekse herkomst 
tevoorschijn gekomen. De vondsten dateren tot dusverre grotendeels uit het tweede 
millenium voor Christus. Sinds in de Tal Alamarneh in Egypte kleitafels waren 
gevonden waarin over Semira gesproken werd, hebben tal van wetenschappelijke 
expedities tevergeefs naar deze verdwenen handelsstad gezocht. Abdoel Hak zei, dat de
Syrische archaeologen in tegenstelling tot bijvoorbeeld vroegere Amerikaanse en 
Franse expedities, de stad hadden kunnen vinden omdat zij de stad meer landinwaarts 
en niet vlak aan de kust zochten. 
De Kanaänitische Phoeniciërs bouwden namelijk hun havens niet vlak aan de kust om 
beter beschermd te zijn tegen aanvallen van zeerovers. Semira werd dan ook op een 
afstand van ongeveer 5 km van de kust gevonden. 
Uit de opgravingen heeft men kunnen opmaken, dat de stad ongeveer 25 eeuwen — dus 
sinds de ontbinding van het Griekse rijk — onder het duinzand begraven heeft gelegen.
Semira, dat dateert uit de tijd van het Oude Testament, onderhield nauwe 
handelsbetrekkingen met het oude Egypte en in die dagen kwamen de Egyptenaren 
verscheidene malen de stad te hulp om aanvallen van de uit het noorden binnenvallende
Hittieten af te slaan.

13 februari 1957  Inleidend werk
In "Op zoek naar een verzonken wereld" vertelt Parrot hoe een archeologische 
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expeditie wordt samengesteld en hoe deze bij de afgraving van een "tell" te werk 
gaat. De manier, waarop hij dat doet, is boeiend en meeslepend voor ieder, die voor 
het onderwerp ook maar enige belangstelling heeft. De toepassing van de inleidende 
hoofdstukken vindt de lezer in de beschrijving van de ontdekking van de stad Mari bij
het gehucht Tell Chariri ten westen van de Eufraat in 1935, ongetwijfeld een van de 
grootste archeologische vondsten. Hier kwam een ongeveer drie hectaren beslaande stad
aan het licht, die verbazingwekkend goed geconserveerd was. De opgravers vielen van 
de ene verbazing in de andere. Zij vonden de rijkste bouwwerken, die ooit waren 
blootgelegd: een schitterend paleis, een heiligdom van de godin Ishtar en tempels 
voor Dagon en Ninharsag. Het geluk kruiste elk jaar ons pad, schrijft Parrot en hij 
slaagt er in om de lezer iets te doen meegevoelen van de opwinding der opgravers. 
Behalve bouwwerken vonden zij een grote hoeveelheid spijkerschrifttafeltjes met 
contracten, inventarislijsten en vooral diplomatieke correspondentie uit het begin 
van het tweede millenium vóór onze jaartelling. Onder meer vermeldt Parrot een 
briefje van koningin Shiptu aan haar man Zimrilim, waarin zij er bij hem op aandringt
om toch vooral zijn hoed op te zetten om geen kou te vatten! In een afzonderlijk 
hoofdstuk geeft Parrot een overzicht van de grote hoeveelheid wetenschappelijk werk, 
die de laatste honderd jaar is verricht. Terecht vat hij de inhoud van dit hoofdstuk 
samen in het opschrift "Heldendicht der archeologen". Het derde hoofdstuk bevat een 
overzicht van vijf duizend jaar beschavingsgeschiedenis (voorafgaande aan het 
christelijk tijdperk). In de beknoptheid van dit hoofdstuk bewijst de schrijver 
opnieuw zijn meesterschap. Reeds eerder hebben we gelegenheid gehad om te schrijven 
over de betekenis van de archeologie voor het verstaan van de Bijbel. Parrot behoort 
niet tot degenen, die maar al te gauw geestdriftig uitroepen "De Bijbel heeft toch 
gelijk" (Keiler), maar laat toch niet na om er op te wijzen dat de archeologie met 
ontwijfelbare zekerheid tal van historische feiten heeft bevestigd en in de Bijbel 
genoemde plaatsen heeft gelocaliseerd.
Belangrijker is echter de zinsnede, waarin hij betoogt dat de archeologie méér heeft 
gedaan. "Zij heeft ons niets minder teruggeschonken dan de ziel der verdwenen 
volkeren, doordat ze ons in staat heeft gesteld, dank zij de bewijsstukken die uit de
bodem zijn te voorschijn gekomen, hun leven te reconstrueren". Deze dienst van de 
archeologie aan de bijbelwetenschap is van de grootste waarde.

4 september 1957  IN de vlakte van Dokan, in Irak, zijn de resten 
ontdekt van een nederzetting van de Hurrieten uit de jaren van 2000 tot 1500 v. C. 
Tot de voornaamste vondsten behoren een tempel en 131 kleitafeltjes, waarop brieven 
en wetten staan geschreven. Onder de resten zijn nog oudere sporen van een beschaving
gevonden. Deze gaat waarschijnlijk terug tot 5000 v. C. De sociale omstandigheden van
de Hurrieten geleken veel op de oudtestamentische. Het volk daalde van de Koerdische 
bergen af naar Syrië en Palestina en zijn beschaving heeft grote invloed op het 
Midden-Oosten gehad. Het Oude Testament spreekt van een volk van grotbewoners, 
Horieten genaamd.
De opgravingen zijn door een Deense expeditie verricht en moesten snel worden 
uitgevoerd, omdat de vindplaats binnenkort onder water zal komen te staan.

14 augustus 1958  In zuid-oost-Irak leeft volk in riet en modder
De bewoners van de moerassen in het gebied van Tigris en Eufraat
Onlangs, bij het zien van een grote foto-reportage in een tijdschrift over de opstand
in Irak, ontdekte ik ook enkele lieden met de "keffia, een bepaalde hoofddoek, die op
haar plaats wordt gehouden door de "agal". een tweetal houten, met zwarte wol 
omwonden, banden. De keffia, die van stof met een zwart patroon behoort te zijn, was 
bij die mensen op de foto's niet meer dan een vod van onbepaalde kleur. Dit is de 
hoofdbedekking, zoals ze in de streken bij Basra — het beroemde gebied Eufraat en 
Tigris tezamen komen — gedragen en wel voornamelijk in de delta, het allerarmste 
Moeras-gebied van Irak. De bewoners leiden er een onwaarschijnlijk moeilijk bestaan 
in riet en modder op kunstmatig gebouwde eilandjes. Dit gebied ligt in de zuid-oost-
hoek van Irak en grenst aan Koeweit en Perzië. Het is een gebied, dat mij altijd 
sterk geboeid heeft, omdat men tot heden meent, dat de wieg der menselijke beschaving
er gestaan moet hebben. Hoewel men het er wel over eens kan zijn, dat de culturen der
rendierjagers aan de rand van het ijstijd-gebied in eerder tot bijzonder voorname 
artistieke gekomen zijn (50—30 duizend jaar vóór Christus), toch blijft het gebied 
van Eufraat en Tigrs de plaats waar de jagersvolken voor het eerst overgingen tot de 
staat van herders en landbouwers. Hier moeten dan ook de eerste vaste nederzettingen 
zijn ontstaan en men kan er van de eerste maatschappijvorm spreken. In 3000 jaar vóór
Christus vinden we in (Sumerië) al een complete stad en al zijn de meeste huizen nog 
van leem, er zijn kalkstenen tempels en paleizen. Men registreert reeds het 
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maatschappelijk leven op klei-tafeltjes en men voert al oorlog met geoefende legers; 
dat is ook een vorm van beschaving. [...]

21 augustus 1959  Op zoek naar de toren van Babel
Trekkend door de Babylonische vlakte
[...] Het graf van machtige rijken
Rijdend over dorre zandwoestijnen, trokken we over het graf van machtige rijken, die 
eeuwen lang, vele duizenden jaren geleden, dicht bevolkt waren. De akkers waren 
onvergelijkelijk vruchtbaar. Hier bloeide een beschaving ver vóór Abraham uit Ur der 
Chaldeeën optrok naar het noordwesten, om daarna af te buigen naar Kanaan. Van ver 
over zee kwamen de eerste bewoners. Sommige mensen van de kusten van China of Japan, 
anderen — en waarschijnlijk met meer recht — vermoeden dat noordwest- India het land 
van herkomst was.
We hebben hun oude, nu voor een deel opgegraven, steden bezocht. We zagen hoe resten 
van de door hen aangelegde bevloeiingswerken nog vindbaar zijn. Ruinen van de 
tempeltorens werden door ons bewonderd.
Ontcijfering van de met spijkerschift bekraste kleitafeltjes dezer Sumeriërs gaf onze
geleerden toegang tot hun gedachten- en geloofsleven.
Tot hun verbazing vonden zij een versie van het scheppingsverhaal en het verhaal van 
de zondvloed, in iets afwijkende vorm, maar toch grotendeels overeenkomend met de 
wijze waarop deze zijn verteld in de Bijbel.
Drieduizendvijfhonderd jaar voor Christus geboorte leefde dat volk hier. In hun 
oorspronkelijke vaderland waren zij gewend aan de goden te offeren op de toppen ,van 
de bergen, die in de vlakte van hun nieuwe woonplaats ontbraken. Daarom begonnen zij 
hoge tempeltorens te bouwen, de Zigguratus waarvan resten op vele plaatsen in het 
land tussen de rivieren te vinden zijn. Het was om één van deze torens dat volgens 
sommigen het verhaal van de toren van Babel ontstond. [...]

18 november 1961  Oude Bijbelse stad in Israël ontdekt
Aan de kust van het Meer van Galilea in Noord-Israël zijn de resten ontdekt van een 
grote Bijbelse stad, die tijdens de regering van Koning David of Salomon gebouwd zou 
zijn. De Israëlische oudheidkundigen vonden daar overblijfselen, die wezen op een 
afgodendienst als waartegen de profeet Jeremias is opgetreden.
De merkwaardigste vondst was een grote kruik met inscriptie in vroeg Hebreeuws-
Phoenicisch schrift, een van de weinige voorbeelden van dit schrift uit de 9de eeuw 
voor Christus  Op de gevonden plaats aan de oostkant van het meer zouden vijf steden 
respectievelijk boven op elkanders resten gebouwd zijn geweest. Een weg van Egypte 
naar Damascus zou hierlangs geleid hebben. Men vond er vaatwerk voor wierook en 
andere offers, die des nachts op de daken der huizen aan maan en sterren gebracht 
zouden zijn.
De oudste der vijf steden zou ten tijde van David of Salomon op rotsgrond zijn 
gebouwd en iets minder oppervlakte dan het Jeruzalem van David beslagen hebben. De 
jongste der steden schijnt geheel verschillend van de vorige geweest te zijn en zou 
een groot gebouw bevat hebben, dat als versterking of pakhuis dienst heeft gedaan. 
Deze laatste stad bloeide onder Jeroboam II en werd in de veldtocht van Tiglath 
Pileser III in 733 voor Christus verwoest.

20 februari 1962  DE KUNST DER HETHIETEN
Tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht
DE geschiedenis van de Hethieten is nog later bekend geworden dan wat restte van hun
cultuur. Ongeveer 200 jaar geleden werd reeds gewezen op monumentale overblijfselen 
van hun architectuur, zowat een eeuw geleden begonnen eerst Franse, later Duitse 
geleerden met systematische opgravingen en de den vondsten uit historische 
tijdperken, die ongeveer 2500 jaar beslaan en aanvingen omstreeks 5000 jaar geleden.
De grote ontplooiing van het Hethietenrijk, dat zich toen heeft uitgestrekt van de 
Zwarte Zee in het noorden, de Egeïsche Zee in het westen en Syrië in het zuiden tot 
aan de Euphraat toe, vond plaats in de eeuwen rond 1500 vóór onze jaartelling. Maar 
de kennis van de ontwikkeling, bloei en neergang der Hethieten-samenleving is van 
zeer jonge datum, sinds tijdens de eerste wereldoorlog de Tsjechische geleerde B. 
Hrozny er in slaagde, de taal der Hethieten te ontcijferen uit het door hen 
gebruikte spijkerschrift en hun vroege hiëroglyphen (beeldschrift) (1).

Op de Utrechtse tentoonstelling, die 4 maart sluit, zijn voorwerpen van goud te zien,
getuigend van een verbluffend handwerk, 4500 jaar geleden. Bronzen voorwerpen, 
voorstellend mensen en dieren, alsmede mooi, zuiver gevormd, gebakken en soms 
nagepolijst vaatwerk waaronder de sierlijke snavelkannen opvallen en in graniet 
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gehouwen reliëfs geven de mdruk van een zeer belangrijke cultuur, weke echter sterke 
herinneringen oproept aan die van Babylonië, Assyrië, Egypte en Kreta. Foto's geven 
een indruk van de bouwwerken met hun zware muren, monumentale beelden en reusachtige 
omvang. De rijk-geïllustreerde catalogus, in het Duits geschreven, die de 
tentoonstelling begeleidt, vermeldt dat deze tot stand kon komen door de "gelukkige 
samenwerking tussen Turkse en Duitse autoriteiten en instellingen". Zij reisde rond 
door Keulen, Berlijn (natuurlijk West), Darmstadt, Zürich en Utrecht, en dient om 
"het in kunst en geschiedenis belang stellende publiek van Midden-Europa (N.B.!) 
kennis te laten maken met de cultuur van één der belangrijkste volken van het oude 
Oosten".
Geschiedenis met nazi-allures
Daartoe schreven twee Duitsers en twee Turken vier omvangrijke stukken in de 
catalogus. Het moet ons van het hart: er zit soms een verdacht naziluchtje aan. Kurt 
Bittel uit West-Berlijn beschrijft de geschiedenis van de Hethieten, die 
"aanvankelijk halve barbaren, zich relatief snel verhieven boven de hen omringende 
stammen". Door hun (begaafdheid. Deze Hethieten behoorden n.l. niet tot de 
"oorspronkelijke Oosterse volken". "Het feit, dat hun taal behoort tot de Indo-
Europese taalfamilie" (de benaming Indo-Europees wordt wel gebruikt als verzamelnaam 
voor o.a. de Slavische, Germaanse, Latijnse, Griekse talen M.V.) "brengt hen zo 
dichtbij de Westerse, Europese volken en stammen" dat het de vraag is of zij Klein-
Azië wel binnendrongen vanuit het Oosten; zodat Herr Bittel het vermoeden uit, dat ze
"Anatolië vanuit het westen, vanuit de Balkan, d.w.z. over de Bosporus en de 
Dardanellen, binnentrokken". Hitler was nog een tikje positiever: hij wist zeker, dat
het zo is geschied. Het is de "swastika-theorie", die van het hakenkruis der hoch-
begaafde Germanen. Een in Hollands vertaald, verklarend etiket in een vitrine duidt 
dan ook heel speciaal op het voorkomen van de swastika op een stuk Hethietisch 
vaatwerk.
De Turkse heer Ekrem Akurgal werkt de theorie nader uit. Het is misschien boosaardig,
uit een zo lijvig wetenschappelijk stuk slechts één zin aan te halen. Ziehier: "De 
Hethietische kunst ontwikkelde zich uit een harmonisch samengaan van de culturen der 
binnengetrokken Indogermanen met de inheemse Anatolische bevolkingslaag" 
(onderstreping M.V.).
Heinrich Otten uit Marburg, West-Duitsland schrijft een hele verhandeling over de 
taal der Hethieten zonder ook maar één maal de naam te noemen of de nationaliteit aan
te geven van Hrozny. Dat is knap wetenschappelijk werk! Gezegd moet worden, dat de 
heer Tahsin Ozgüc uit Ankara eerlijker is: hij noemt wel de naam, maar laat de 
nationaliteit in het duister.
Voor het welslagen van deze tentoonstelling werden comités en erecomité's 
samengesteld met vele klinkende, ons onbekende namen. Het Internationale Comité van 
Museologen deed eveneens mee. En de Bondspresident van Zwitserland heeft er zijn 
beschermende hand over uitgestrekt.
Gelukkig viel de expositie in Nederland niet zo veel eer ten deel. 
M. V.

(1) W.I. Awdijew, "Geschichte des Alten Orients", Duitse vertaling uitg. "Volk und Wissen 
Verlag", Berlijn 1953, blz. 256-275.

16 maart 1962  Bibliotheek
[...] HET is een bekende misvatting te denken dat de in het Boek Esther genoemde stad
Sjoesjan identiek zou zijn aan de Perzische stad Hamadan. Behalve als plaats waar de 
graven van Esther en Mordechai zijn (evenals het graf van de Arabische arts en 
wijsgeer Ibn Sina (Avicenna) is deze stad niet verder relevant. Het te Hamadan door 
Williams en Loftus blootgelegde "paleis" is dan ook niet anders dan een uit die tijd 
ook nog wel bekende Mardoekra. Ik verwijs nog even naar de door Emil Kautsch gegeven 
plattegrond die veel minder gewrongen is, wanneer dit bouwwerk in het licht van een 
Mardoekra gezien wordt. Waar is daarentegen, dat de stad Sjoesjan gelegen heeft, waar
tegenwoordig in het dorp Sjoesj ligt (cf. Gesenius, Hebraïsches Handwörterbuch über 
das alte Testament). De bewijzen daarvoor heb ik gevonden bij door mij aldaar 
verrichte opgravingen. Niet alleen heb ik daarbij Achasjwerosj's paleis aan de 
vergetelheid onttrokken, maar wat nog veel belangrijker is, ik heb de in het paleis 
aanwezige bibliotheek gevonden. Op grond van aldaar gevonden teksten, die met zeer 
veel moeite en inspanning door mij, en zeker niet te vergeten, door mijn naaste 
medewerkers ontcijferd zijn (het schrift sloot nl. geheel niet aan bij het reeds 
bekende) heb ik de authenticiteit van het Esther-verhaal kunnen vaststellen en 
bovendien heb ik het genoegen gesmaakt eindelijk in staat te zijn de m.i. juiste 
interpretatie van dit verhaal te geven. 
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Reeds lang was ik namelijk onbevredigd door de (pseudo)-wetenschappelijke 
verklaringen als zou Esther niet anders dan Isjtar, Mordechai niet anders dan Mardoek
Haman Hoeman zijn, enz. enz. De authenticiteit van Achasjwerosj als zodanig moet ik 
vooralsnog betwijfelen. Of wel een keuze gemaakt moet worden tussen Xerxes en 
Artaxerxes meen ik eveneens te moeten betwijfelen. Ik ben me bewust even uit de 
school te klappen, wanneer ik u zeg dat ik goede hoop heb in de zeer nabije toekomst 
hier eveneens uitsluitsel over te kunnen geven. [...]

29 november 1963  De weg naar Hamàth*) 
(I Kon. 8:65—II Kron. 7:8) 
door BENZION LURIE
ZO lang ik mij bezighoud met de studie van de Bijbel, heb ik tevergeefs gezocht naar 
oen bevredigende verklaring van de volgende twee problemen: 
a) Tot driemaal toe (Gen. 15:18; Deut. 17; Josua 1:4) wordt als noordelijke grens van
het Beloofde Land ~de grote rivier, de rivier Perach (Euphraat)" genoemd. Het is 
merkwaardig, dat deze nooit vervulde belofte niet in vergetelheid is geraakt, -ioch, 
integendeel, levend is blijven doorwerken in het volksbewustzijn, ondanks het feit, 
dat het gebied, waar de geschiedenis van Israël zich voornamelijk heeft afgespeeld, 
beter wordt uitgedrukt als "van Dan tot Beër-Sjèwa" (of — in deze tijd als "van 
Metoela tot Eilath"). 
b) Het begrip "ballingschap" treedt al zeer vroeg op als een schrikbeeld van ongeluk.
Voorzover het teksten betreft, die te boek gesteld zijn na de ondergang van het 
Israëlitische rijk van Samaria, baart dit geen verwondering, maar in oudere 
geschriften, zoals die van Amos en Hosea, is dit minder begrijpelijk. (Vgl. Amos 
7:17; Hosea 9:17; ook: Levit. 26:23; Deut. 4:27). 
Van de vele opvattingen, die omtrent dit laatste probleem bestaan, wil ik er drie 
noemen, aan de hand van Jehoedah Elitsoers artikel "de betekenis van de ballingschap 
in de Heilige Schrift". 
Volgens Jechezkel Kaufman komt de vrees, gebonden aan het begrip ballingschap, voort 
uit een gevoel van onzekerheid, dat de niet-autochtone Israëlitische bevolking niet 
te boven gekomen is, zelfs niet, toen zij zich zeker wisten van het bezit van het 
land Kenaän. Ik kan deze verklaring moeilijk aanvaarden: bij vele volkeren begint het
geschiedbewustzijn met de verovering van hun land, waarbij gewetensbezwaren of andere
bronnen van innerlijke onzekerheid geen noemenswaardige rol spelen. 
Seeligmann gelooft aan een "nationaal voorgevoel" van de komende ballingschap. De 
aanleiding hiertoe blijft onverklaard. 
Elitsoer zelve is van mening, dat het volk Israël twee bestaansnormen heeft. Eén norm
is die van een volk, dat in zijn eigen land woont; dit is echter een voorrecht dat 
iederen dag opnieuw verworven moet worden. Indien het volk onwaardig blijkt, zo moet 
het zich onderwerpen aan de tweede- norm — ballingschap. Deze opvatting berust op een
theologische levensbeschouwing en leent zich daarom niet tot discussie. Mij lijkt ze 
als verklaring onaanvaardbaar. 

Het besef van ballingschap berust op ervaring en is geen kwestie van logica of 
verbeelding. H»t is te vergelijken met fysieke gevoelens zoals honger, een gevoel, 
dat hij, die nooit honger gekend heeft, zich niet volkomen kan indenken. Zo is ook de
vrees voor ballingschap onbegrijpelijk voor wie deze toestand niet aan den lijve 
ondervonden heeft. Het feit, dat de dreiging van ballingschap reeds in vroege 
bijbelboeken voorkomt, spreekt wel voor de opvatting, dat vroegere geslachten deze 
rampzalige toestand uit eigen ervaring kenden. 
Ik wil pogen, de beide problemen — de traditie van een verre noordgrens en een vroege
ballingschap — door een gezamenlijke verklaring op te lossen. Beide zijn m.i. terug 
te voeren tot het vijfhonderdjarige tijdperk der aartsvaderen. 
Uitgangspunt voor deze verklaring is het land Hamàth, dat vele malen in de Bijbel 
vermeld wordt. Het komt voor in het reisverslag der verspieders (Numeri 13:21) en 
even verder (34:8) in de belofte van het land. Jozua daarentegen vermeldt geen 
veroveringen noordelijker dan Hatsòr en tijdens de Richteren brengt alleen de stam 
Dan het zo ver als Lajisj. "Zeer veel land moest nog in bezit genomen worden" (Jozua 
13:1) — het land van Gebal (het latere Byblos) aan de zee, de ganse Libanon, van 
Ba'al-Gad in het Oosten, onder de berg Hermon tot aan de weg naar Hamàth". Ditzelfde 
"ongenaaste" land wordt in Richteren 3:1-4 nogmaals genoemd en wel ten behoeve van de
volgende redenering: dit gebied moest nog vijandig blijven a) opdat Israël 
strijdvaardig zou blijven, b) om Israël op zijn trouw aan God te beproeven. 
De bevolking, die instrument tot deze doeleinden zou zijn, bestond uit: "alle 
Kenaänieten, Sidoniërs en Hevieten, die het Libanongebergte bewonen, van Ba'al-Hermon
tot de weg naar Hamàth". Er wordt echter nergens melding gemaakt van enige 
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Israëlitische veldtocht tegen Kenaänieten benoorden Lajisj. Toch zouden Israëlieten 
dit gebied veroverd of althans bewoond moeten hebben om op hun trouw aan hun God 
beproefd te kunnen zijn temidden van de cultus van genoemde Kenaänitische naburen. In
werkelijkheid echter woonden de Israëlitische sammen alle bezuiden Dan en Hatsor. 
Er zijn evenwel bijbelplaatsen, die duiden op de aanwezigheid van een Israëlitische 
bevolking in het land Hamàth. De vroegste, zij het vage, vermelding vinden wij in I 
Kron. 2:55, waar gesproken wordt van de Kinieten, afkomstig uit Hamàth, de stamvader 
van het huis van Rechab. Volgens Jeremia waren de Rechabieten volbloed, ja 
voorbeeldige Israëlieten (hoofdstuk 35). Vreemd genoeg zijn zij leden van geen enkele
stam en hebben zodoende geen grondbezit. Het zijn nomaden en men mag ze niet 
verwarren met de Kenieten, in Genesis 15:19 genoemd als een der volkeren van Kena'an,
die uitgeroeid zouden worden. De Rechabieten waren een rest van de Israëlitische 
oerbevolking van het noorden, die later naar zuidelijker gebieden was afgezakt, maar 
nimmer toetrad tot enig verband met een der Israëlitische stammen. 

AANWIJZINGEN van een Israëlitische bevolking "van de beek van Egypte, Sjichôr, tot de
weg naar Hamàth" vinden wij in I Kon. 8:65 en I Kron. 13:5. Een beslist Hebreeuwse 
klank heeft de naam Joram of Hadoram, zoon van To'i, de koning van Hamàth, die met 
David op vriendschappelijke voet stond. Malamat (Biemei Bajith Risjon, pag. 28) 
meent, dat het hier gaat om een uitloper van de meer zuidelyke Israëlitische 
bevolking. Ik geloof echter, dat deze mening niet door de feiten ondersteund wordt en
neem het bestaan van een Israëlitische enclave in Hamàth aan. 
II Kron. 8:3-7 verhaalt van een tocht van Salomo naar Hamàth-Tsoba. (de Septuaginta 
heeft Beth-Tsoba). Ten onrechte menen sommigen daarin een aanval tegen Hamàth te 
moeten zien. Deze mening berust op een foutieve opvatting van de woorden "wajechezàk 
'alèha", dat reeds in de tijd van de Talmoed vertaald wordt als "hij bracht het door 
een beleg in het nauw". Aldus verklaren ook Kimchi en Altschuler (Metsoedath Dawid). 
In werkelijkheid is de betekenis van de genoemde woorden "hij bracht versterkingen 
aan". Hamàth was dus een der steden, die Salomo herbouwde en versterkte. 
De militaire expansie van Jerobeam II, koning van Israël, wordt aldus beschreven (II 
Kon. 14:25): "Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg naar Hamàth tot aan de 
Zee der 'Arawah, naar het woord, dat de Heer, de God van Israël, gesproken had door 
middel van Zijn knecht, Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gath-Hefer". De 
term "heroveren" of "herstellen" duidt op een vroegere toestand, waarbij de 
Israëlitische enclave in Hamàth nog een continue eenheid vormde met de rest van het 
land van Israël.**) 
De profeet Amos, een tijdgenoot van Jerobeam II, verkondigt: "Ik verwek tegen u, Huis
Israëls, een volk, dat u zal verdrukken, van de weg naar Hamàth tot aan de beek der 
wildernis" (6:i4). 
In de annalen van Sargon II van Assyrie (722-705 v.C.) wordt de tegen hem 
rebellerende koning van Hamàth Ja-oebidi genoemd, een naam van Hebreeuwse oorsprong. 
In een van de profetieën van Jesaja (11:11) over de inzameling der ballingen wordt 
Hamàth genoemd, tezamen met Assyrië, Egypte, Pathros (Cyprus), Ethiopië, Elam, 
Shinear en de "eilanden van de zee", als een plaats, waar nog een rest van het volk 
woonde. Van een deportatie naar Hamàth wordt echter in de historische teksten nergens
iets gevonden; de "volksrest" woonde daar dus niet in ballingschap. 
In Ezechiël 47:16-17 wordt de noordgrens van het land van Israël in nauwkeurige 
termen beschreven. Zelfs zonder de vermelde plaatsen nader te identificeren is het 
duidelijk, dat Hamàth in het nationale gebied inbegrepen was. Ongetwijfeld was de 
aanwezigheid aldaar van een Israëlitische bevolking aan de profeet bekend. 
Een opmerking dient hier gemaakt te werden ten aanzien van de naam Asjima, de god der
Hamathieten, die door de koning van Assyrië naar Samaria gedeporteerd waren (II Kon. 
17:30). Deze naam wordt in geen andere bron gevonden en is met geen der bekende goden
te identificeren. De Tannaïem noemen Asjima "schaap" en elders "kale bok", kennelijk 
een toespeling op de Griekse god Pan. Een aanwijzing vindt men op de stele van koning
Zakkoer van Hamàth, van omstreeks 780 v.C., dus ongeveer 60 jaar vóór de stichting 
der Hamathitische kolonie in Samaria. Zakkoer noemt zijn god herhaaldelijk "Ba'al 
Sjamajim" of "Melech Sjamajim", dus Heerser des Hemels, en erkent blijkbaar geen 
andere god buiten hem. De spelling van een soortgelijke titel, God des Hemels, 
"Elsjmja", zou door het wegvallen van de letter L en een kleine verandering van de 
volgorde gemakkelijk kunnen verbasterd worden tot Esjima of Asmia, niet herkend door 
de monotheïstische redacteur van het Koningenboek en door hem als "afgod" 
geregistreerd. De naam "God des Hemels" wordt ook in de Bijbel niet zelden gebruikt 
als aanduiding voor een God, die niet afgebeeld kan worden, vooral in het gesprek met
niet-Hebreeërs (Gen. 24:3 en 7; Jona 1:9) en ook, omgekeerd, in de mond van niet-
Hebreërs, zoals Cyrus' edict (Ezra 1:2 en II Kron. 34:23). Merkwaardig is ook het 
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feit, dat de joden van Elefantine — ook alweer een afgezonderde kern van monotheïsten
— veel gebruik maken van dezelfde titel (A. Cowley, Aramic Papyri no. 30, 2-15; no. 
27, 14-15; no. 31, 2; no. 38, 2: no. 40, 1; no. 32, 3-4 j en niet minder treffend is 
hun contact met de gemeente van Sichem (Samaria), waarmee zij klaarblijkelijk 
gemakkelijker verstandhouding hadden dan met de strenge priesterschap van Jeruzalem. 
De overeenkomst tussen de God van Zakkoer en die van het Jeruzalemse heiligdom is van
die aard, dat men gevoeglijk een gemeenschappelijke monotheïstische oorsprong mag 
aannemen. Waarschijnlijk stamde dit monotheïsme nog uit de tijd, dat zowel de 
noordelijke als de zuidelijke gebieden onder Israëlitisch beheer stonden. Pas later, 
onder de regering van koning Josia, werd in Jeruzalem de scherpe omlijning 
vastgesteld, die het zuivere Judees-monotheïstische geloof afbakende van de ten 
opzichte van religieus syncretisme toegeeflijker opvattingen van de rest van het 
volk. Hierdoor kwam een scheuring tot stand tussen de monotheïstische geloofsvormen 
van Hamàth en Judea, te vergelijken met het schema tussen de joodse en Samaritaanse 
godsdienst in de latere jaren van de Tweede Tempel. 
Is er een verwantschap tussen de religie der Samaritanen en die van Hamàth, een nog 
nauwere bestaat tussen die van de Tien stammen en Hamàth. In de cultus van het 
Tienstammenrijk, het koninkrijk Israël, speelde het gouden kalf een gewichtige rol. 
De opvatting der Tannaïem, dat Asjima een schaap- of bok-god geweest zou zijn, wijst 
misschien op een vee-totem, die wellicht ook in Hamàth een element was van het oude 
ritueel. Deze soort beelden waren geen symbool van de god zelve, maar een geheiligd 
voetstuk, waarop men de onafgebeelde god getroond dacht. (Hetzelfde gold trouwens 
voor de Cherubiem-troon, de Arke des Verbonds, die ook in vroegere tijden als 
voetstuk van de onafgebeelde godheid was beschouwd (I Sam. 4:4, II Sarn. 6:2, I Kron.
13:6), de plaats, waarheen men zich direct tot God korn wenden II Kon. 19:15, Jes. 
37:16). Hierin zien wij dus een verwantschap tussen de cultus van Hamàth en die van 
de tien stammen van Israël. 

OUD-HEBREEUWSE nederzettingen bestonden ook elders in Syrië, buiten Hamàth, en deze 
worden, zij het in vage termen, ook in de Bijbel vermeld. 
De gebieden, die Jozua onveroverd moest laten, worden aangeduid met de woorden "het 
overige land" en de Hebreeuwse oerbevolking als "de resten van Israël". Dat deze 
resten geen pover overschot waren, maar goed gevestigde volksgroepen, blijkt b.v. uit
I Kron. 13:2, waar, behalve de twaalf stammen, ook de "resten van Israël" David als 
koning gekroond wensen te zien. Als David dan de Heilige Arke in feestelijke 
processie uit Kirjath-Je'ariem wil halen, oppert hij: "Laat ons een boodschap zenden 
naar onze overige broeders in alle landen van Israël", waarop het volk In grote 
getale toestroomt "van Egyptes Sjichòr tot de Weg naar Hamàth". Nu staat het wel 
vast, dat de landstreken benoorden Dan niet tot het land behoorden, dat door de 
"zonen van Jacob" in stamgebieden was verdeeld. Die landstreken waren dus het gebied 
der Hebreeuwse oerbevolking, die niet in stamverband leefde. De reden, dat deze 
Hebreeërs of oer-Israëlieten "resten" of "overige broeders" worden genoemd (het 
Hebreeuwse woord is in beide gevallen van de stam sj. ' - r), vindt zijn oorzaak in 
een feit, dat ook bekend was aan de schrijvers der teksten, dat nl. deze bevolking 
slechts een overblijfsel was van een talrijk volk, dat het ganse gebied eens continu 
had bewoond. Thans waren het nog maar verspreide, geïsoleerde enclaves in een vreemde
omgeving. Waarschijnlijk was Hamàth de belangrijkste van deze enclaves, maar er 
worden ook andere aangeduid. 
In een der profetieën over de terugkeer in de tweede helft van Jesaja (49:12) wordt 
gesproken van het land der Sinieten als ballingsoord. De identificatie met China is 
vergezocht; voorzover ons bekend, waren de ballingen van Samaria en Judea nimmer 
buiten de grenzen van het Assyro-Babylonische rijk gedeporteerd. De Sinieten komen 
voor in het volkerenregister van Genesis 10 vers 17), als afstammelingen van Kena'an 
en broederlijk verwant met de 'Arkieten en Arwadieten, namen, die ons doen denken aan
localiteiten in het Noorden van Syrië. Raw Se'adjah Gaon, een commentator met 
doorgaans goede informatiebronnen, plaatst de Sinieten in de omgeving van het latere 
Tripolis en tot op heden bestaat een gehucht met name Kafr-Sin, niet ver van Nahr-el-
Baried, ongeveer 3 km. van de kust, in dezelfde streek. Jesaja's profetie doelt dan 
ook op de verspreide kernen van Israëlieten in Syrië, kleine gemeenten van oer-
Hebreeërs, die a.h.w. in ballingschap leefden, vóór er nog sprake was van een 
geconcentreerd rijk. 
Ook het Hooglied van Salomo getuigt van Libanese herkomst. Het is een verzameling 
volkspoëzie zonder historische of geografische pretenties. Maar de trekken van het 
landschap, vooral van het Libanongebergte, springen toch sterk in het oog. Dit is 
alleen te verklaren door het feit, dat de anonyme dichters op grond van dagelijkse 
aanschouwing vertrouwd waren met deze streken, niet als in burchten levende 
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veroveraars, maar als kinderen van het land, boeren en veehoeders sinds onheuglijke 
tijden. 
Zecharja (10:10), die het land van de Libanon in één adem noemt met Gilead, geeft 
blijk van het gevoel, dat in Israël bestond nl. dat de Libanon niet minder tot het 
eigen gebied behoorde dan Gilead. 
Een treffend bewijs voor de overeenkomst van de religie van verschillende steden in 
Syrië en die van Samaria vinden wij terug in de redevoering, door Rabsake 
uitgesproken met de bedoeling, de Judeeërs te ontmoedigen. (II Kon. 18:34 en Jes. 
37:13). Volgens de heersende theologische opvattingen werd van de nationale goden 
verwacht, dat zij hun gebieden verdedigen zouden tegen vreemden. Maar, pocht Rabsake,
"waar bleven de goden van Hamàth en Arpad? Waar de goden van Sefarwajim, Hena' en 
'Iwwa? Hebben die Samaria soms uit mijn macht gered?" Evenmin, aldus Rabsake, zal J.,
uw God, Jeruzalem kunnen redden. Rabsake, de afgezant des konings is goed op de 
hoogte van de theologie van zijn vijanden: hij noemt niet de god van Samaria als 
degene, die Samaria had moeten redden. Hij noemt de goden van een aantal Syrische 
steden, in de eerste plaats Hamàth, omdat hij weet, dat Samaria en Hamàth in hun 
religieuze voorstellingen sterk verwant zijn. Hij somt niet de militaire successen op
van zijn koning in Babylonië en elders, hoe spectaculair die ook waren, omdat daarbij
het theologisch overtuigende element voor de Judeeërs ontbreekt. 
Wij menen uit dit alles te mogen opmaken, dat de bedoelde steden in Syrië dezelfde 
god vereerden als de Israëlieten van Samaria, zij het in een andere uiterlijke vorm, 
en dat daar ten tijde van de verwoesting van Samaria Hebreeuwse "geloofsgenoten" 
woonden, afstammelingen van de oude Israëlitische bevolking. 
Wat betreft de identificatie dezer steden: Hamàth ia het Epiphania van de 
Hellenistische tijd, het huidige Hama aan de Orontes. Arpad was gelegen op de plaats 
van Tell Rifaad, 32 km ten noorden van Aleppo. Ongeveer in de tweede helft van de 8e 
eeuw poogde Methu'aël, koning van Arpad, een aantal steden te organizeren tegen 
Assyrië, maar deze poging mislukte herhaaldelijk. Sefarwajim, identiek met Siwrajim 
(Ezechiel 47:16) en Zifron (Numeri 34:9), vinden wij terug in het moderne Zafaran, 
ten oosten van de weg Homs-Hama. Hena' valt niet te identificeren, hoewel Rabbi 
Samuel van Aleppo, een tijdgenoot van Maimonides en een bekend verklaarder van de 
Talmoed, in Megharet-el-Na'man, 60 km benoorden Hamàth, Hena' meent terug te kunnen 
vinden. 'Iwwa eindelijk, wordt door Abel en Dhorme in Tell Kafr 'Ayyeh gelocaliseerd,
5 km zuidwestelijk van Homs, aan de Orontes. 
De Assyrische gezant kende niet de fijne, doch belangrijke theologische nuance-
verschillen tussen de monotheïstische religie van Samaria en de Syrische steden 
enerzijds en die van Jeruzalem anderzijds. Daarom werd zijn argument dat de 
beschermgod van het Noorden gefaald had en dat dus ook Jeruzalem niet door die god 
geholpen zou worden, niet ernstig genomen door rechtzinnige Judeeërs als Chizkia en 
Jesaja. Toch mogen wij Rabsake dankbaar zijn voor zijn hoonrede, omdat wij daardoor 
kennis hebben kunnen nemen van de centra in Syrië, waar resten van de Hebreeuwse 
oerbevolking de God des Hemels als enige God vereerden. 
Elders (in de herdenkingsbundel voor Neiger, uitgave van het Israëlisch 
Bijbelgenootschap) heb ik uitvoerig de dubbele traditie besproken, die omtrent het 
stamgebied van Zebulon bestaat. Volgens de oudere traditie woonde Zebulon "aan de 
kust der zeeën, aan de rede der schepen, met zijn flank naar Sidon" (Gen. 49:13), 
doch de latere traditie (Deut. 33:18) rept met geen woord over zeevaart. In het 
zegelied van Debora, waarin de moed van deze stam zeer geprezen wordt, horen wij 
alleen, dat Zebulon "hanteerders van de schrijversstaf" opleverde. Blijkens de 
deelname in de krijg, moeten de Zebulonieten wel eer in de buurt van de Vallei van 
Jizreël gewoond hebben, dan bij de Phoenicische kust. De schrijverstalenten van 
Zebulon mogen toegeschreven worden aan het contact met de Phoeniciërs, die immers een
der oudste schrift-tradities van het Midden-Oosten bezaten. Tengevolge van een 
catastrofe moesten de Zebulonieten hun stranden ontruimen en de vluchtelingen sloten 
zich aan bij de bevolking van de bergen van het binnenland. Voornamelijk vestigden 
zij zich op de zuidelijke hellingen van de Libanon — een gebied, dat, hoewel geen 
stambezit, opgenomen was in de volkstelling van David (II Sam. 24:7) — maar ook in 
net bergland van Judea, waar zij als Hamathieten, dus noorderlingen beschouwd werden.
Dit blijkt uit I Kron. 2:55 "en de schrijversfamilies, die in Ja'bets woonden.... dat
zijn de Kinieten, afkomstig van Hamàth, stamvader van het huis Rechab". (Zie echter 
noot **) hierboven. Red.) 
De stad Tsarefath (Sarepta) ligt benoorden de Danlijn. Maar evengoed woonde de 
profeet Elia geruime tijd in dit stadje bij een weduwe, die hij aan leeftocht hielp 
en wier overleden zoon door hem weer tot leven gewekt werd. Zou nu een zo 
doorgewinterde monotheïst, de fiere kampioen tegen de Kena'anitische afgoderij, 
onderdak gezocht hebben bij een Kena'anitische? Het kan niet anders dan dat deze 
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vrouw een Hebreeuwse was. 
Evenmin was Tsor (Tyrus), ten zuiden van Sarepta, een zuiver Phoenicisch-
Kena'anitische stad, al werd het nimmer door Israël geannexeerd. Hiram, de kopersmid,
die het metaalwerk in de tempel van Salomo uitvoerde, was de zoon van een weduwe uit 
de stam Naftali en zijn vader was een Tsoriet, een "Tyriër" (I Kon. 7:13). Dit 
behoeft met te betekenen, dat hij een Phoeniciër was; zeer wel mogelijk was hij een 
in Tsor gevestigde Hebreeër. In dit befaamde centrum van ambacht en sierkunst had een
Israëliet wel de beste kansen om een volleerd hofkunstenaar te worden. Al het 
voorafgaande leidt tot de volgende samenvatting: De streken van Syrië, ten Noorden 
van het land der twaalf stammen, waren van oudsher bewoond door Hebreeërs of oer-
Israëlieten. Omtrent plaatsen als Arpad in het Noorden, Hamàth in het centrum, Sm, 
Tsarefath, Sidon en Tyrus aan de kust, hebben wij bewijzen, dat er Hebreeuwse kernen 
aanwezig waren; voortgezette studie van de bijbel en nieuwe archeologische vondsten 
zullen misschien het bestaan van meer zulke plaatsen aan het licht brengen. De 
Hebreeën brachten net hier nooit tot de vorming van een staat. Waarschijnlijk waren 
zij oorspronkelijk nomaden en, verspreid als zij te allen tijde waren tussen andere 
volksgroepen, kwam het op zijn hoogst tot een zekere hegemonie ten opzichte van de 
omgeving, in de tijd der aartsvaderen. Cassuto meent, dat de hier volgende woorden 
van Noach op deze oerbevolking slaan (Genesis 9:25 - 27): "Vervloekt zij Kena'an, een
knecht der knechten zij hij voor zijn broeders... Geprezen zij J., de God van Sem  
Kena'an zij hun tot knecht. God breide Jafeth uit en hij moge wonen in de tenten van 
Sem - Kena'an zij hun tot knecht". Deze trotse woorden zijn typerend voor de 
agressieve houding der Hebreeërs, die de militaire verovering der noordelijke 
gebieden voorafging. Tijdens het tijdperk der aartsvaderen hadden de eerste 
veroveringstochten plaats, geïnspireerd hetzij door weloverwogen beleid van 
patriarchale opperhoofden ofwel door wild enthousiasme, verwekt door beloften vanuit 
numineuze sferen. Kraeling in zijn Bible Atlas, pag. 45, is van mening, dat 
bovengenoemde spreuk van Noach wijst op een gecoördineerde aanval van de oer-
Israëlieten tezamen met de "zeevolkeren" — de zonen van Jafeth — tegen de noordelijke
stammen van Kena'an. Dit zou dan de enige oorlog geweest zijn van Israël tegen de 
Phoenicische steden en ook de enige keer, dat Israël samen met de zonen van Jafeth 
krijg voerde. 
De vraag is nu: wat is er geworden van deze Hebreeuwse oerbevolking? Waarom brachten 
zij het met tot een georganiseerd volksverband en waarom zijn zij uit de latere 
geschiedenis van Israël verdwenen? 
Het antwoord op de laatste vraag is: verdwenen zijn zij allerminst. Er bestonden nog 
noemenswaardige resten in de tijd der verwoesting van de Eerste Tempel en deze 
dienden als kristallisatiekernen voor de joodse diaspora, die tijdens de Tweede 
Tempel in Syrië ontstond. 
Maar wat heeft hun verhinderd, een georganiseerde staat te stichten, binnen de 
grenzen, waarin zij in feite oppermachtig waren — "van de stroom van Egypte tot de 
grote rivier, de rivier Perath", of, zoals het elders is geformuleerd, "van de 
woestijn en deze Libanon tot de grote rivier, de rivier Perath, en het gehele land 
der Hittieten, tot aan de grote zee, waar de zon ondergaat"? Het is moeilijk, deze 
vraag te beantwoorden, nu de teksten hierover zo weinig gegevens verstrekken. 
Mogelijk was er een regionale politieke factor in het spel, bv. het naburige rijk van
Mittani, in Noord-Mesopotamië, of het rijk der Hittieten in Klein-Azië, dat tot diep 
in Syrië doordrong. Of mogelijk een inval van de Hyksos of een invasie van de 
zeevolkeren, die de stichting van een Hebreeuws rijk in Syrië verhinderde. Hoe het 
ook zij, de oer-Israëlieten brachten het niet verder dan tot kleine nederzettingen en
onzeker beheer. Het grootste gedeelte van Kena'an konden zij niet veroveren. Dit 
laatste was weggelegd voor een kleine familiegroep, uit de koers geslagen en in 
Egypte beland, die vierhonderd jaar later, in de 14e eeuw v.C, in de vorm van een 
sterke federatie van stammen langs het Zuiden terugkeerde en de zuidelijke gebieden 
van Kena'an met geweld in bezit nam. Maar ook thans werd de trotse droom, de 
heerschappij van de stroom van Egypte tot de rivier de Perath niet verwezenlijkt. Het
werd — van Dan tot Beërsjèwa. Maar het verlangen naar een reusachtig gebied, dat de 
ganse Libanon en het land der Hittieten, tot aan de Euphraat, zou omvatten, bleef 
bewaard in het nationale bewustzijn, met als herinnering, maar als belofte. 
De mislukte pogingen van hun voorvaderen om een verworven politieke macht te bewaren 
en het smadelijk falen, het eigen land in bezit te nemen, hebben een bittere smaak 
nagelaten in het geheugen van het volk Israël. Het begrip "galoeth", ballingschap, 
komt voort uit de herinnering aan verjaging, onteigening, van ontkracht worden op 
eigen bodem. De oorzaak hiervan werd aldus begrepen: "ballingschap" is een straf voor
het zich-gelijk-maken aan en het overnemen van de cultus van de onderworpen 
Kena'anieten, de verguizing van Israëls uitverkorenheid. Het is de vrees 
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"ballingschap" in deze zin, die diepgeworteld is in het nationale bewustzijn, nog 
lang vóór Jozua Kena'an veroverd had en lang vóór Israël inderdaad uit zijn land 
verbannen werd. Israël had reeds een land verloren, eer het een veroverd had. 
Deze twee met hardnekkigheid telkens weer opduikende ideeën — een onwaarschijnlijk 
gebied van de stroom van Egypte tot de Perath en de angst voor een onvermijdelijk 
komende ballingschap — stammen dus niet van een hoop of een vermoeden, maar van een 
goed bewaarde herinnering aan een lang-vergane werkelijkheid: een groot gebied, dat 
de aartsvaderen eeuwen geleden had toebehoord, dat hun zonen ontnomen werd tengevolge
van innerlijk falen en dat zelfs in latere tijden van herstelde macht de heerlijkheid
van de vroege verwachtingen nimmer meer kon bereiken.

B. Z. Lurie is de auteur van verschillende werken, die zich in het bijzonder bezig 
houden met de geografie van Erets-Jisrael in de tijd van Tenach, o.a.: Gelilot 
Bamoledet en Hajehotdiem be-Soeria. Ook publiceerde hij een monografie over Alexander
Jannal. Lurie is voorzitter van de Vereniging voor Tenachstudie.

*) Noot van de vertaler: deze titel volgt de Nieuwe Vertaling (1951) van de woorden "lewò 
Chamàth". Deze vertaling is zeker niet onaanvechtbaar en men hoede zich ervoor, geografische 
of andere conclusies daaruit te trekken.
**) C. H. Gordon (The World of the Old Testament, pag. 249) gaat zover, om te veronderstellen,
dat Noord-Syrië de zetel was van een "Judees" rijk, waarop Jerobeam Damascus en Hamàth 
"heroverd" zou hebben.

13 april 1968  Historische betekenis van rollen van Aïn-Fesja
UITGEHAMERD KOPER
[...] Hij vond een stel lemen vaten met erin verborgen in linnen verpakte rollen van 
perkament. Het linnen viel bij de eerste aanraking tot stof ineen, maar het perkament
was volkomen onaangetast. Het perkament was overdekt met lettertekens.
Zoals de zaak nu staat, zijn over de gevonden rollen al meer dan duizend 
wetenschappelijke werken verschenen. Niet alleen over de rollen van Mohammed Diba, 
maar ook over de oude handschriften die nadien gevonden zijn. De belangstelling voor 
deze vondst, en andere vondsten nadien, was volkomen begrijpelijk, want tot op heden 
beschikte men slechts over bijbelteksten uit de tiende eeuw, het jaar 1000.
De schaapherder had echter niet slechts bijbelteksten gevonden, maar hij vond ook een
beschrijving van de Christensekte, die deze handschriften verborgen had tijdens de 
oorlogen tegen de Romeinen. Bovendien bevatten de rollen gedichten en andere 
interessante beschrijvingen. Uit de vondst van Mohammed Diba bleek dat het Palestina 
van toen beslist geen definitief afgegraasd gebied was. Verdere onderzoekingen en 
opgravingen brachten steeds meer aan het licht, onder meer geschreven teksten, 
gegraveerd in platen van uitgehamerd koper.  [...]

JAAR LANG ZOEKEN
De vondsten gingen echter voort. 
In de derde eeuw voor onze jaartelling bestond in het Oosten het rijk der Parthen, 
dat het huidige Syrië, noordelijk India, Armenië en Perzië omvatte, welks macht de 
Romeinse legioenen deed sidderen. Dat rijk bestond 500 jaar lang en ging ten onder 
als gevolg van een opstand der eerst onderworpen Perzen.
Toen men in 1948 in de buurt van Asjachabad opgravingen deed op de plaats waar eens 
Nissa, de hoofdstad der Parthen lag, kwam een Toerkmeense boerin een scherf brengen 
waarop letters stonden gegraveerd. Het bleek Parthisch schrift te zijn.
Na een onderzoek op de plaats waar deze scherf gevonden was, vond men na een jaar(!) 
zeven andere scherven en vijf jaar later ontdekte men in het oude Nissa een heel 
archief met kleitafeltjes van de Parthen. Thans bezit men bijna 2000 van deze 
kleitafeltjes, die bovendien allemaal ontcijferd zijn. Deze kleitafeltjes noemt men 
ostrakona's en zij geven ons een uitermate afgerond beeld over leefwijze, gebruiken, 
opvattingen en — kort gezegd — het culturele leven van mensen die een paar duizend 
jaar geleden hebben geleefd.

25 mei 1968  Op de Iraanse hoogvlakte
HIER WAREN de bergen als muren rondom. Daartussen lag de geweldige hoogvlakte. Zo kon
het gebeuren dat deze bakermat van beschavingen eeuwenlang een betrekkelijk veilige 
wijkplaats was voor elkaar opvolgende culturen. Cultuur is altijd een luxe, die pas 
tot ontplooiing komt als aan de noodzakelijkste behoeften van de mens is voldaan. Zij
heeft bescherming nodig, rust om te kunnen groeien, tijd om tot bloei te kunnen 
komen, en de bergen van de Iraanse hoogvlakte boden die met hun krachtige ketenen, 
slechts op weinige plaatsen en met moeite te passeren.
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Omdat deze hoge bergmuren ook de regen bijna geheel afhouden. Instaat het binnenste 
van deze natuurlijke vesting vit een steenachtige dorre vlakte, die vaak veel heeft 
van een woestijn. De randprovincies zijn moerassig en in de zomer drukkend heet. De 
dorpjes zijn eenzaam en hebben heel vaak nog hun oude vestingmuren. de steden zijn 
oorspronkelijk oases, die het helemaal moeten hebben van het water der bergbeken, die
in de lente naar beneden komen storten. Het beroemde Isfahan is een uitzondering als 
de belangrijkste industriestad van het hedendaagse Perzië, omdat het aan een rivier 
ligt, al valt die in de zomer ook droog, liet is een arm land, en het is niet minder 
dan een wonder dat hier van eeuw tot eeuw culturen opkwamen, bloeiden en weer 
verzonken. Hier, op deze hoogvlakte, zijn de sporen te vinden van de indrukwekkende 
Babylonische en Assyrische hoogculturen, welker aan vangen terugreiken tot in de 
vroegste morgenschemering der geschiedenis van het westen. Bouwwerken. reliëfs en 
beelden, munten en schrijftafeltjes, goud- en zilversmeedwerk leggen getuigenis af 
van het kunnen en de kunst dezer mensen. Maar van alle tijden is de strijd van de 
zwervende met de gevestigde mens. van de niet-hebbers met de hebbers, en het zijn 
altijd nomaden, indringers, die de hoogste bergketenen weten te overwinnen om nieuw 
land te vinden voor de eigen behoeften. Mei het binnendringen can nomaden begint ook 
de ondergang van het Babylonisch-Assyrische rijk dat afgelost wordt, door dat der 
Achaemeniden, plm 2000 v. C. Militaire overwinnaars zijn in cultureel opzicht altijd 
zwakker dan overwonnenen, de ontvangende partij: de nieuw ontstaande cultuur wordt 
dan doordrongen van oude motieven, nieuw gevarieerd. Dan komen Alexander de Grote en 
de Seleuciden, het oude Perzië heeft het moeten afleggen tegen de griekse geest, en 
de arabische geschiedschrijver Firdusi kan later schijven: "Eeuwen vergingen, waarin 
er zogezegd geen koning op aarde was. Dan zijn de Sassaniden al aangekomen op de 
hoogvlakte, aanhangers van de Islam, door welks beeldenverbod bepaalde takken van 
kunst afsterven, maar andere op prachtige wijze opkomen. Moskeeën verrijzen tussen de
ruïnes der oude vergeten religies, tapijten als bloemhoven worden geweven — en een 
hedendaags nomade vatte at deze duizenden jaren van opgang, blinken en verzinken 
samen, toen hij, gevraagd waar hij woonde, antwoordde: "Waar mijn tapijt is, daar is 
mijn woonstede!" 
Er is heel veel geschreven over de culturen van de Iraanse hoogvlakte, maar het 
vreemde was dat er tot dusver geen enkel samenvattend overzicht over al deze culturen
bestond. André Godard's boek "Die Kunst des Iran" (Herbig) is het eerste. De auteur 
heeft lang gewoond in Perzië als staatsambtenaar, en had daardoor toegang tot 
plaatsen, die anders niet zo licht betreden kunnen worden door vreemdelingen. Zijn 
bock is een prachtwerk met een overvloed van onbekende afbeeldingen, goed 
gereproduceerd en afgedrukt. De tekst is grondig en bevat veel nieuws dat op eigen 
waarnemingen berust. 
F. R. A. Henkels

20 januari 1969  STAD ONTDEKT — Een meer dan 3000 jaar oud gebouw is ontdekt in de 
oude stad Ugarit aan de Syrische kust. Het gebouw werd ontdekt op 16 kilometer ten 
noorden van Latakia. Naar het uiterlijk te oordelen heeft men met deze vondst te 
maken met een gebouw dat uitermate belangrijk moet zijn geweest. Ugarit dat in 1929 
door de Franse archeoloog Claude Shäffer werd ontdekt, is een zeer welvarend 
handelscentrum geweest.

21 december 1971  Hittitisch is sleutel tot ontcijfering Etrurisch
De sleutel tot de ontcijfering van het Etrurisch is te vinden in de taal van de 
Hittieten, zo heeft de Bulgaarse prof. Vladimir Georgiew in een verhandeling voor de 
Franse Academie voor opschriften en letteren uiteengezet. De hoogleraar die verbonden
is aan de universiteit van Sofia, is specialist op het gebied van de talen van de 
volkeren rondom de Middellandse Zee. Volgens hem zijn de talen van de Etrusken en de 
Hittieten in feite twee nauw verwante dialecten, zij het dat het Etrurisch verder 
ontwikkeld was. In tegenstelling tot het Hittisch heef men van het Etrurisch vrijwel 
niets kunnen ontcijferen.
De Etrusken of Etruriërs speelden omstreeks 500 voor het begin van onze jaartelling 
een belangrijke rol in Midden-Italië. De Hittieten hadden van circa 2.000 tot 1.200 
voor Christus een invloedrijke staat in het tegenwoordige Turkije.

7 december 1974  HET VERHAAL VAN KONING GILGAMESJ VAN OEROEK
Heldendicht uit het oude Babylonië
Toen de jonge Engelsman George Smith op 3 december 1872 in Londen een lezing hield 
voor de 'Society of biblical Archeology' had hij voor de aanwezigen een grote 
verrassing in petto. Op brokstukken van oude Babylonisch-Assyrische kleitafeitjes had
hij een zondvloed-verhaal ontcijferd, dat naar zijn mening niets anders was dan een 
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uitgebreidere variant van het bijbelse verhaal over de ark van Noach. De 
belangstelling voor de 'Assyriologie', de wetenschap die de oude Assyrische cultuur 
bestudeert, nam een enorme vlucht na deze ontdekking van overeenkomsten met de oude 
bijbelverhalen. Een van de Londense dagbladen stelde Smith zelfs middelen ter 
beschikking om verder te zoeken naar brokstukken en na één week graven in het oude 
Ninevé kon hij al melding maken van nieuwe successen! Toen deze geniale jonge 
onderzoeker in 1876 op 36-jarige leeftijd overleed, betekende dit dan ook een groot 
verlies voor de wetenschap der Assyriologie. 
Het zondvloed-verhaal dat Smiht had ontcijferd en dat de unieke positie ondermijnde 
die de bijbel tot dan toe had ingenomen, als oudste overgeleverde schriftelijke 
getuigenis van de vroege menselijke geschiedenis, was nog maar een gedeelte van een 
veel groter werk, naar later bleek.

De bibliotheek van koning Assoerbanipal
De archeologen Layard en Rassam hadden namelijk uit twee vertrekken van het paleis 
van de Assyrische koning Assoerbanipal, in Ninevé, twintigduizend (!) kleitafeltjes 
opgegraven, van voren en van achteren bedekt met fijn en nauwkeurig ingegrift 
spijkerschrift. Deze tafeltjes waren overgebracht naar het Brits Museum in Londen, 
waar onder andere Smith zich bezig ging houden met de vertaling.
In 1858 was de ontcijfering van het spijkerschrift door Rawlinson, Hincks Talbot en 
Oppert al voltooid, maar verbeteringen en aanpassingen bleken in de loop van de tijd 
nog nodig om de omvangrijke teksten uit de bibliotheek van koning Assoerbanipal 
volledig te vertalen.
Daarbij deed zich dan nog de moeilijkheid voor dat verschillende tafels behoorlijk 
beschadigd waren. Dat laatste is op zich niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat 
koning Assoerbanipal leefde van 668—626 voor het begin van onze jaartelling.
Reeds spoedig bleek dat het zondvloed-verhaal dat Smith vertaald had, een onderdeel 
vormde van een veel groter dichtwerk.
Dit grote verhaal, een epos in twaalf zangen, had als hoofdpersoon Gilgamesj, de 
koning van de Zuid-Babylonische stad Oeroek.
Men ontdekte dat koning Assoerbanipal in zijn bibliotheek een afschrift had laten 
maken van een veel ouder dichtwerk. Andere vondsten, onder andere kleitabletten uit 
Sultantepe, Ashlâly, Tell-Harmal en Megiddo bewezen dat het 'Gilgamesj-epos' 
verschillende stadia had doorgemaakt en in de grijze oudheid een grote verspreiding 
had gekend.

Het land tussen de grote rivieren
Rivieren hebben in de oudste geschiedenis van de mensheid een belangrijke rol 
gespeelt. 
Het vruchtbare slib, aangedragen door de Nijl, de Eufraat en de Tigris, de Indus en 
de Hoang Ho (Gele Rivier) bevorderden de blijvende vestiging van landbouwers en de 
vorming van leefgemeenschappen met een grotere omvang dan die van familie, clan, 
sippe of stam. De vruchtbare grond in de omgeving van de grote rivieren leverde 
genoeg voedsel gedurende vele jaren, om dorpsgemeenschappen en steden in leven te 
houden. 
De oudste culturen vindt men dan ook in Egypte, India en China langs deze 
'levensaders van de oudheid'. Onder deze oude culturen neemt die van het gebied 
tussen de Eufraat en de Tigris, deze onscheidbare tweeling, een uiterst 
belangwekkende uitzonderingspositie in. Tegenover de vrij 'rustige' geschiedenis van 
Egypte, India en China, wordt de geschiedenis van het tweestromenland beheerst door 
het telkens opduiken van nieuwe volkeren die het oude in zich opnemen, maar 
veranderen en die nieuwe elementen aan de beschaving toevoegen. De 'cultuur' van het 
oude land tussen Eufraat en Tigris wordt gevormd door een wirwar van Soemerische, 
Akkadische, Babylonische, Assyrische en Chaldeïsche elementen. 
Niet voor niets speelt het bijbelverhaal over de grote spraakverwarring tussen de 
volkeren rond de toren van Babel! Koning Gilgamesj, indien hij werkelijk heeft 
bestaan, leefde in de tijd dat de Soemeriërs nog de boventoon voerden, dat wil zeggen
in de vroegste ons bekende periode van beschaving in het land tussen de Eufraat en de
Tigris. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 'Soemeriërs' ook al een verzamelnaam is
van verschillende volkeren. 
Als vijfde heerser van de eerste dynastie van Oeroek wordt Giglamesj genoemd op de 
Soemerische koningslijst. Hieruit zou men kunnen konkluderen dat hij omstreeks 2850 
voor het begin van onze jaartelling heeft geleeft. Hij zou 126 jaar geregeerd hebben 
over Oeroek en Koellaba, de zusterstad van Oeroek. De geweldige ringmuur rond Oeroek 
— die bij opgravingen ook weer aan het licht is gebracht — wordt aan hem 
toegeschreven, evenals de bouw van de tempel Toemal in Nippoer.
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De dichter uit Larsa
Nog minder dan van Gilgamesj weten we eigenlijk af van de eerste dichter van het 
Gilgamesj-epos. Het waarschijnlijkst lijkt dat een geniale dichter op een bepaald 
moment zich er toe heeft gezet om de diverse liederen die in de loop van de tijd 
waren ontstaan over de beroemde Gilgamesj tot een samenhangend geheel om te werken.
In het begin van het gedicht wordt bijvoorbeeld de naam van Gilgamesj niet genoemd, 
maar de dichter kon er blijkbaar wel vanuit gaan dat iedereen zou begrijpen waarover 
hij het had als hij sprak over: 
'Die alles zag tot aan het eind van de wereld, het heelal kende, al wat bestaat 
waarnam, de geheimen te gader doorgrondde, die de wijsheid bezat en alles uitvorstte:
die heeft het mysterie aanschouwd en daarna het verborgene geopenbaard. Hij heeft 
tijding gebracht van vóór de zondvloed, heeft een verre tocht ondernomen vol moeite 
en verdriet, waarna hij op een stenen tafel alle streving gegrift heeft'. 
Deze eerste dichter van het epos is waarschijnlijk een priester geweest uit de stad 
Larsa, 25 km ten oosten van Oeroek. 
Deze priester vereerde de zonnegod Siamasj zoals uit het hele werk duidelijk blijkt. 
Dit in tegenstelling tot de bevolking van Oeroek, die de godin Isjtar aanbad, de 
Babylonische Venus. Deze godin was het symbool van de vruchtbaarheid en de dichter 
laat een duidelijke afkeur blijken van de riten die in Oeroek in gebruik waren. 
Een van de belangrijkste grondgedachten in het werk is dan ook de loutering van de 
hel donder invloed van de zonnegod Sjamasj, tevens god van waarheid en recht, onder 
gelijktijdige afzwering van de verering voor Isjtar, de godin van de wellust.
Naast deze duidelijk moraliserende strekking van het verhaal speelt ook het gegeven 
van de menselijke sterfelijkheid een uiterst belangrijke rol. Volgens een van de 
verklaringen voor het ontstaan van het Gilgamesj-epos is het gegeven van de 
sterfelijkheid ontleend aan de problemen die koning Doengi voor zijn priesters heeft 
opgeleverd. Deze koning die van 2038—1990 voor het begin van onze jaartelling zou 
hebben geleefd, liet zich als een god vereren. Nu hebben goden altijd de eigenschap 
gehad onsterfelijk te zijn en daarnaast — volgens Heine — het vermogen bezeten om 
nooit te hoeven knipperen met hun ogen.
Hoe Doengi de ogen openhield is niet overgeleverd, maar dat hij is gestorven is 
zeker. De priesters moesten dit de gelovigen gaan uitleggen. De legende van koning 
Gilgamesj zou hier een oplossing voor hebben geboden, omdat hij — voor tweederde 
goddelijk — nu zou heersen over de afgestorvenen in het dodenrijk.

De 'onsterfelijke' Gilgamesj
Een opvallende uitkomst voor de onsterfelijkheid van Gilgamesj geeft de dichter 
echter als hij aan het eind van de elfde zang, wanneer Gilgamesjs sterfelijkheid 
onontkoombaar is geworden, de held laat zeggen: 
'Klim op, Oer-sjanabi, en wandel op de muur van Oeroek, vors uit de onderbouw, bekijk
het tichel werk: of haar tichelwerk niet van baksteen is en of haar grondslag niet 
gelegd hebben de zeven wijzen! Eén bunder het stadsgebied, één bunder de tuinen, één 
bunder de gronden van de tempel van Isjtar: drie bunders behalve het braakland bevat 
de stad Oeroek!
De 'ommuurde stad Oeroek' is inderdaad, naast het overgeleverde heldenepos een 
blijvende bijdrage gebleken voor de onsterfelijkheid van de naam Gilgamesj. De resten
van Oeroek, het tegenwoordige Warka, zijn door de archeologen blootgelegd!
De oudste dichter van het Gilgamesjepos leefde waarschijnlijk ruim twee eeuwen later 
dan de bovengenoemde Doengi, tijdens de regeringsperiode van Hammoerabi (1728-1698 v.
Chr.) Hammoerabi werd beroemd om de stichting van het grote Babylonische rijk, 
waarbij de kleine 'stadsstaatjes' allen werden onderworpen. Hij is de geschiedenis 
verder ingegaan als de grote Babylonische wetgever. Uit de wet van Hammoerabi, die 
ons bekend is geworden uit een in Soesa opgegraven zuil (stèlè) waarop zij was 
gegraveerd, blijkt dat deze vorst er voor die tijd nogal moderne ideeën op na hield, 
bijvoorbeeld wat betreft de bescherming van de rechten van de vrouw.

Hammoerabi
De priester uit Larsa die het Gilgamesj-epos voor het eerst aaneendichtte, moet een 
groot bewonderaar zijn geweest van Hammoerabi en een groot voorstander van de door 
hem doorgevoerde vernieuwingen. Opvallend is bijvoorbeeld dat in tegenstelling tot 
lieden als vorst Doengi, Hammoerabi voor zichzelf nimmer de goddelijke status heeft 
opgeëist.
Vijf of zes eeuwen na Hammoerabi brak er een tijdperk aan van volksverhuizingen en 
stamveten. Er is in het oude Voor-Azië van zo rond 1200 v. Chr. heel wat afgeknokt. 
Historici geven een dergelijk tijdperk dan ook steevast aan als 'ridderlijk'.
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Een dichter uit deze tijd heeft van het Gilgamesj-epos dan ook een echt ridderverhaal
gemaak, dankbaar gebruik makend van de knokpartijen die de oudere dichter had 
overgeleverd. Het is deze laatste versie geweest die koning Assoerbanipal weer eens 
zes eeuwen later voor zijn bibliotheek heeft laten overschrijven.

Soemerische mythologie
Voor wie dit verhaal van Gilgamesj en zijn vriend Enkidoe — een wilde, een 
'natuurmens', die door een tempelhoer uit Oeroek wordt verleid en zo 'beschaafd' is 
geraakt — nu wel eens wil lezen bestaat er een uitstekende Nederlandse vertaling.
Onlangs is de vierde druk verschenen van het Gilgamesj-epos, naar de door de 
archoeologen gereconstrueerde tekst (dus geen vrije navertelling).* Het boek bevat 
behalve het boeiende epos zelf uitgebreide toelichtingen en een aantal zeer fraaie 
foto's van archeologische vondsten. De dictator Gilgamesj, die zijn evenknie vindt in
de uit de 'natuurstaat' gelokte Enkidoe en die na een spannend gevecht met deze, er 
op uittrekt om 'heldendaden' te gaan verrichten, zal ondanks alle wetenschappelijke 
toelichting, velen meevallen als ze het lezen. Het is best aardig om de helden de 
reus Choembaba te zien bestrijden of de hemelstier. Als Enkidoe sterft en Gilgamesj 
het eeuwige leven gaat zoeken blijkt misschien nog het duidelijkst de priesterafkomst
van oudste dichter. Maar wie geboeid kan worden, door bijvoorbeeld de Grieksse 
mythologie, kan dit boek zeker worden aangeraden. 
L. H.
Titel: Het Gilgamesj epos, 
Vertaling en toelichting: Dr. F. M. Th. De Liagre Böhl. 
Uitgever: Paris Manteau.

10 februari 1975  Ruim 4000 jaar oude stad gevonden
Italiaanse oudheidkundigen hebben in West-Syrië de resten gevonden van een stad die 
ongeveer 4.300 jaar oud moet zijn. Bij Tell Mardich, op 60 km ten zuiden van Aleppo, 
ontdekten zij een groot koningspaleis dat volgens hen tot de tot nog toe onvindbare 
Sumerische stad Ebla behoorde. Men vond o.m. rijk versierde, halfverbrande resten van
meubilair. Nog nooit tevoren waren buiten Egypte in het Nabije Oosten houten 
voorwerpen van zon hoge ouderdom aangetroffen. Voorts werden 40 platen van klei 
opgegraven waarop in het Sumerisch stond vermeld, welke waardevolle stukken het 
paleis in- of uitgingen. Op de platen komen talrijke woorden en uitdrukkingen voor 
die behoren tot een Semitische taal die tot dusver onbekend was. Volgens overlevering
was Ebla een van de grootste en belangrijkste steden in het westelijke deel van 
Mesopotamië. Ongeveer in het jaar 2.250 voor Christus nam koning Naram-Sin de stad in
en verwoestte deze grotendeels.

9 april 1976  Sodom en Gomorra
Een nieuwe archeologische ontdekking bewijst dat een natuurramp en niet 'vuur en 
zwavel uit de hemel' de bijbelse steden Sodom en Gomorra moet hebben verwoest, aldus 
prof. David Noel Freedman van de universiteit van Michigan.
Hij zegt dat de tabletten met spijkerschrift van 2400 jaar voor het begin van onze 
jaartelling, die in het oude Ebla in het noordoosten van Syrië zijn gevonden meer 
licht werpen op de bijbelse geschiedenis dan de Dode Zeerollen.
'De Bijbel verandert er niet door, maar onze uitleg kan door de nieuwe 
achtergrondgegevens worden gewijzigd. De tabletten werpen een nieuw licht op de grote
kanaanitische beschaving in de tijd van 3000 tot 2000 v. Chr.' meent deze hoogleraar.
De Bijbel zegt dat deze steden door vuur en zwavel uit de hemel vernietigd werden 
wegens hun immoraliteit. 'Over heel dit gebied lagen grote steden uit de bronstijd 
verspreid. We weten nu dat zij deel uitmaakten van een koninkrijk'.
Freedman heeft tijdens een recent bezoek aan Rome foto's bestudeerd van kleitabletten
en zegt dat de eerste daarvan gegevens bevatten over de eerste dynastie van Akkad in 
Mesopotamië tijdens de bronstijd.
Andere tabletten gaan over de periode waarin het koninkrijk Ebla tot bloei kwam, van 
2400 tot 2250 jaar voor het begin van onze jaartelling, en dat zijn de exemplaren die
misschien precies vermelden wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd, aldus de 
geleerde.

2 juli 1976  Oudst bekende kleitabletten met naam Oeroesalima gevonden
Joodse bijbelgeleerden hebben grote belangstelling getoond voor de ontdekking van 
vijftienduizend zeer oude kleitabletten in Syrië. Men heeft geconstateerd dat de 
inscripties op deze tabletten meer overeenstemmen met de Bijbelse teksten dan welke 
andere ook die eerder werden gevonden.
De tabletten, die ongeveer vierduizend jaar oud zijn, werden ontdekt tussen de ruïnes
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van de antieke stad Ebla, bij Tel Mardik, ongeveer zesenveertig kilometer ten zuiden 
van Aleppo. Dr, Paolo Matthiae en [...]

13 augustus 1976  Oude Hebreeuwse brieven ontdekt bij Kafr Kassem
Op de bodem van een opslagplaats in Izbet Sarte, tussen Kafr Kassem en Migdal Zedek, 
zijn tachtig Hebreeuwse brieven gevonden. Ze zijn ondergebracht in vijf reeksen, en 
gegraveerd op twee fragmenten van een kleitablet. De brieven zijn waarschijnlijk de 
oudst bekende voorbeelden van Hebreeuws schrift, in ieder geval ouder dan de beroemde
Gezer Kalender, die stamt uit het einde van de tiende eeuw voor het begin van de 
gangbare jaartelling. Tot nu toe zijn de inscripties nog niet ontcijferd, omdat het 
graveren niet diep in het steen is gebeurd. Desondanks wordt de ontdekking nu reeds 
door de deskundigen sensationeel genoemd.
De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen door een team deskundigen onder leiding
van dr. Mosje Kochavi, hoofd van de archeologische afdeling van de Universiteit van 
Tel Aviv, en dr. Mosje Garsiel, die de studies over het oude Israël leidt aan de Bar 
Ilan Universiteit. Het heuvelachtige voorgebergte van Izbet Sarte moet beschouwd 
worden als het zelfde als Even Ha'ezer, dat genoemd wordt in hoofdstuk 4 van het 
eerste boek van Samuel. Volgens het boek verzamelden de Israëlieten zich daar om het 
kort daarvoor aan de Filistijnen verloren Afek te heroveren. Tussen de verzamelde 
Israëlieten en Afek lag een 3000 meter brede vallei. De Israëlieten brachten de 
Heilige Arke van Shilo naar Even Ha'ezer, die daar met veel gejuich werd 
binnengehaald. Dit bleek echter noodlottig voor ze, want toen de Filistijnen de 
vreugdekreten hoorden, besloten ze direct tot de aanval over te gaan om te voorkomen,
dat de opstandige groep die tegenover hen stond, hen tot slaaf zou maken. In de slag 
die volgde kwamen 30.000 Israëlieten om. Boven op de bergen van Izbet Sarte ontdekten
de archeologen de resten van muren van een gebouw van 10 x 15 meter, met aan de oost-
en noordkant een serie opslagplaatsen. Er zijn geen tekenen die wijzen op een zware 
brand, en daarom gelooft Israël Finkelstein, medewerker van de Bar-Ilan Universiteit,
eerder dat de plaats verlaten was dan veroverd in een gevecht. 
In Tel Beerjeba kwam kort geleden een eind aan opgravingswerkzaamheden na acht jaar 
intensief werk. Het team aldaar, dat zeven jaar geleid werd door de vorig jaar 
overleden professor Yohanan Aharoni legde een nederzetting zonder muren bloot, die 
stamt uit de tijd van koning Saul, die leefde in de elfde eeuw voor de gangbare 
jaartelling. Tevens ontdekten zij een ommuurde stad uit de tijd van koning David. In 
de nederzetting vond men onder andere een reeks gebouwen. Bovendien stootte men op 
diepe bronnen, die ook gebruikt werden voor de opslag van graan. In de volgende laag 
vond men een versterkte stad met 4/2 meter dikke muren, ook uit de tijd van koning 
Saul. Een van de meest opwindende vondsten was een hoornen altaar, dat nog steeds de 
sporen van offers draagt. Het altaar werd in 701 voor de gangbare jaartelling 
vernield door Sennacherib.

18 januari 1977  Ebla geeft zijn geheimen prijs
Bij de bestudering van ongeveer 16.500 kleitabletten die de afgelopen tijd gevonden 
zijn in Syrië zijn feiten aan het licht gekomen die een aantal theorieën over de 
oudheidkundige ontwikkelingen van het Midden-Oosten omver werpen. 
De tabletten zijn ontdekt door een Italiaanse archeologische expeditie die de 
voorwerpen nu in Rome bestudeert. 
Gebleken is dat de tabletten de openbare archieven vormen van Ebla, een kleine staat 
in het vroege Midden-Oosten waarvan tot nu toe weinig meer dan de naam bekend was. De
eerste uitkomsten van de bestudering van de tabletten maken duidelijk dat Ebla 
omstreeks 2400 voor onze jaartelling een staat was met belangrijke politieke, 
economische en militaire mogelijkheden en in staat was met Mesopotamië te 
concurreren. 
Ook is bij de bestudering het bestaan ontdekt van een tot dusver onbekende taal, het 
Eblaitisch, dat verwantschappen vertoont met het Hebreeuws en Phenisisch. Het 
Eblaitisch is de oudste geschreven Semitische taal die men tot op heden ontdekt 
heeft. Het grootste deel van de tabletten is in deze taal gesteld. 
De archieven zijn in 1975 ontdekt in het koninklijke paleis van Ebla, op ongeveer 50 
kilometer van Alep. De Italiaanse deskundigen hebben tot nu toe slechts een klein 
deel van de tabletten kunnen ontcijferen.

4 februari 1977  Kleitablet onderschrijft inhoud Oude Testament
In Ebla, in het noorden van Syrië zijn 20.000 kleitabletten gevonden, welke door 
professor Giovanni Pettinato van de universiteit te Rome zijn ontcijferd. De tekst 
ondersteunt een groot deel van hetgeen in het Oude Testament wordt verhaald.
De kleitabletten vormen een overblijfsel van een oud en machtig rijk. Ze dateren van 
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omstreeks 2500 voor de gangbare jaartelling en professor Pettinato gelooft dat de 
mensen die in die tijd in Ebla woonden de voorouders van de joden zijn geweest. 
Zij spraken een taal die veel overeenkomst met het Hebreeuwss vertoonde, met daarin 
een menging van Foenisisch. 
De professor maakt deel uit van een groot team van archeologen van de universiteit 
van Rome, dat al sedert 1964 opgravingen te Ebla verricht Hij heeft geconstateerd dat
de namen van Bijbelse aartsvaders zoals Abraham, Ismael, Saul en David telkens weer 
op de kleitabletten worden vermeld.
Eén van de tabletten die hij ontcijferde bewees dat de steden Sodom en Gomorrha echt 
bestonden en op tragische wijze hun einde tegemoet gingen. Een ander tablet omvatte 
het verhaal van de schepping, dat vrijwel overeenkomt met de inhoud van het boek 
Genesis.
Enkele geleerden hebben lange tijd geloofd dat Abraham uit Ur in Mesopotamië kwam, 
maar de kleitabletten noemen nog een plaats die Ur geheten moet hebben, een kleine 
honderd kilometer van Ebla gelegen.

1 september 1978  Zeldzaam Akkadiaans kleitablet ontdekt
Een buitengewoon zeldzaam kleitablet, bedekt met Akkadiaans spijkerschrift is bij de 
opgravingen in Afek, bij de Jarkon in de buurt van Rosj HaAjien, gevonden. Deze 
vondst kwam enige dagen na de ontdekking van proto-Kanaänitisch schrift in de 
nabijgelegen Bijbelse stad Eben-Ezer.
Professor Mosje Kochavi van het instituut voor archeologie van de universiteit van 
Tel Aviv vertelde dat het kleitablet, negen bij vijf centimeter, een brief is van ene
Koechlina van Oegarit in het noordwesten van Syrië, gericht aan de Egyptische heerser
van Kanaän, Haija. De brief is tussen 1240 en 1230 voor de gangbare jaartelling 
geschreven. Kochavi heeft zeven zomers lang opgravingen in Afek uitgevoerd, waaraan 
de gemeente van Petach Tikwa technische en financiële hulp heeft gegeven.
Zowel de schrijver als de geadresseerde van het tablet is bekend bij historici, aldus
Kochavi. De Oegaritschrijver vroeg de Egyptische heerser van Kanaän, wonend te Afek, 
om zich ervan te vergewissen dat het recht zijn loop kreeg en 250 maten tarwe, die 
onrechtmatig waren getransporteerd van Adoeja (een Semitische naam) naar een zekere 
Toer Sjimati, weer naar hun rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Om het verzoek te
ondersteunen, werd op nederige ceremoniële wijze, ook een geschenk van de man uit 
Oegarit gestuurd. Dit waren honderd sikkels (Hebreeuws gewicht) blauwe wol en tien 
sikkels rode wol. 
De 41-regelige geschreven tekst op beide zijden van het tablet, evenals op de rand, 
is ontcijferd door professor Owen. Het tablet is in het Egyptische fort in Afek 
gevonden, dat door Ramses de Tweede werd gebouwd en van waaruit de Egyptenaren 
veertig jaar over Kanaän regeerden.

9 maart 1979  Koningsgraven in Syrië ontdekt
ROME. - Bij opgravingen in de Syrische plaats Ebla, het huidige Tell Mardikh bij 
Damascus, hebben archeologen twee koningsgraven gevonden uit de 18de eeuw vóór 
Christus, zo heeft de Italiaanse archeoloog Paolo Matthiae in Rome bekendgemaakt. 
In 1975 was in Ebla al een groot koninklijk paleis uitgegraven, waar een belangrijk 
archief van 15.000 kleitabletten werd gevonden. In een lager gelegen deel van de 
plaats is nu een nieuw paleis ontdekt, waar onder de vloer twee in de rots uitgehakte
koningsgraven zijn gevonden. Het grote paleis dateerde uit het derde milennium vóór 
Christus, voor de Ebla door de rivaliserende stad Akkhad werd ingenomen en in brand 
gestoken. 
Het nu ontdekte paleis moet in het begin van het tweede milennium, een nieuwe 
bloeiperiode van Ebla, zijn gebouwd. 
Onder de vloer is een drie meter hoog gewelf gevonden, waarin een skelet, gouden 
juwelen, een zegel en een grote speld zijn gevonden. In het tweede graf lagen resten 
van een dier, van een voertuig, decoratieve stukken van een troon, bronzen wapens, 
sieraden, ivoren afbeeldingen van een cultus en een scepter van ivoor, goud en 
zilver, waarop het symbool van een Farao die rond 1770 voor Christus geregeerd moet 
hebben. Hier is nog geen skelet gevonden. 
De opgravingen in Ebla hebben het bestaan onthuld van een tot dusver onbekend, 
belangrijk rijk in Klein-Azië. Aanvankelijk werd verondersteld dat Mesopotamië en 
Egypte de twee enige grote centra van de antieke wereld waren.

20 juli 1979  Twintig woonlagen ontdekt bij opgravingen in Megiddo 
door Ilona Eveleens
Israël is bijzonder rijk aan archeologische bezienswaardigheden. Men behoeft de 
vondsten niet te zoeken, men struikelt er wel over. Kiboetsiem wordt een tijdelijk 

#20191023  380 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

24525

24530

24535

24540

24545

24550

24555

24560

24565

24570

24575

24580

24585

24590

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische opgravingen in het M. Oosten

bouwverbod opgelegd, omdat de grond eerst onderzocht moet worden op archeologische 
waarde, zoals het de nederzetting Lahav in de Negev overkwam. Natuurlijk blijft 
Masada het absolute hoogtepunt in de wereld van de Israëlische archeologie. Toch is 
Megiddo, minder befaamd, van bijna even grote betekenis. Het bijzondere aan deze 
opgraving is dat er meer dan twintig woonlagen, uit verschillende perioden, ontdekt 
zijn. Netjes boven elkaar gestapeld.

Megiddo, ook wel geïdentificeerd met Tell al Moetasalliem, ligt vijfendertig 
kilometer ten zuidoosten van de havenstad Haifa. De tell, te vergelijken met een 
Nederlandse terp, is zo hoog omdat vroegere bewoners van de steden hun nederzettingen
bouwden op de ruïnes van vorige huizen. Vondsten van de oudste periode dateren uit de
zogenaamde Chalcolitische tijd, ongeveer vierduizend jaar voor de gangbare 
jaartelling. De laatste woonlaag dateert uit de Perzische overheersing, het tijdvak 
voor de Romeinse overheersing.
De opgravingen bestrijken een grote oppervlakte en geven een mooi uitzicht op de 
Jizraeel vallei. Reeds in 1903 werden de eerste opgravingen in Megiddo door de 
archeoloog G. Schumacher uitgevoerd. De belangrijkste vondst in Megiddo vormen wel de
stallen van koning Salomo, uit de tiende eeuw voor de gangbare jaartelling. De plaats
deed in die tijd tevens dienst als bolwerk ter verdediging van het koninkrijk. "Zo 
stond het nu met de lichting voor de herendienst, die koning Salomo deed opkomen om 
het Huis des Heren, zijn eigen huis, de Millo, de muur van Jeruzalem, Hazor, Megiddo 
en Gezer te bouwen" (I Koningen 9:15).
Megiddo werd genoemd De stad van de strijdwagens. Voorts bracht koning Salomo wagens 
en ruiters bijeen, zodat hij veertienhonderd wagens had en twaalfduizend ruiters, en 
hij legde zo in de wagensteden en bij de koning te Jeruzalem (I Koningen 10:26). 
Opgravingen laten nu nog duidelijk de overblijfselen zien van vele stallen. Ook zijn 
er nog de zware grote drink- en voederbakken overgebleven.

Stallen
De Salomonspoort met de drie kamers voor de wachtposten zijn het zelfde als de 
poorten in Hazor en Gozer. Megiddo bestond ten tijde van Salomo voornamelijk uit drie
groepen van vijf stallen en een groep van twee stallen. Tussen de pilaren stonden de 
massieve stenen voedings- en drinkbakken. Er was maar liefst ruimte voor 492 paarden.
Midden in de stad is een enorme silo gegraven van zeven meter diepte. 
Dit gebeurde, nadat een Assyrische koning Megiddo tot hoofdstad had gemaakt van de 
provincie Galilea en de Jizraeel vallei. In de silo zijn trappen aangebracht die 
rondom, aan de binnenkant, naar de grond voeren.
Strijd
Het is niet verwonderlijk dat er zoveel woonlagen opeengestapeld liggen in Megiddo. 
De plaats was van uitermate strategisch belang. De stad, waar professor Jigal Jadin, 
de huidige vice-premier van Israël in het begin van de jaren zestig opgravingen hooit
geleid, ligt in de smalle opening van een pas aan de belangrijke route die Egypte en 
Assyrië verbond. Deze route wordt in het Hebreeuws Derech Hajam (De Zeeweg) genoemd. 
De Romeinen noemden hem Via Maris.
Megiddo wordt niet alleen in de Tenach genoemd. Ook in oude Egyptische geschriften 
wordt melding van de stad gemaakt. Toetmoses, een van de belangrijkste farao's van 
Egypte, voerde in 1478 voor de gangbare jaartelling een grootscheepse oorlog tegen de
stad.
Het is niet de enige oorlog geweest. Er is veel gestreden in en om Megiddo. Zo werd 
Ahaziah, de koning van Juda, op deze plaats in het gevecht gedood. Evenals koning 
Jozua die in de strijd tegen een Egyptische farao werd gedood. Dat was in 610 voor de
gangbare jaartelling.
In de christelijke opvatting wordt gezegd dat in Megiddo de laatste grote slag 
gestreden zal worden en dat zal dan het einde van de wereld inluiden.

Stadsmuur
In het bronzen tijdperk (Kanaanietische periode) zijn de eerste tempels in Megiddo 
gebouwd. Fraaie bouwwerken met zuilen. Tevens werd in die tijd een stadsmuur 
opgebouwd, die maar liefst acht meter dik is. Ook is er een Egyptisch standbeeld 
gevonden van de Egyptische afgevaardigde Thoethotep.
Ondanks de vele oorlogen heeft de plaats een bijzonder rijke tijd gekend. Bewijzen 
daarvan zijn de vele prachtige sierlijke juwelen en andere ivoren voorwerpen. Deze 
gouden tijd zal tussen de zestiende en achttiende eeuw zijn geweest. In die periode 
zijn ook grote kastelen gebouwd met veel ornamenten. Er wordt geschreven dat toen 
farao Toetmoses de stad na zeven maanden belegering binnenviel, "zijn buit rijk was".
Ook na de gangbare jaartelling is er nog menige oorlog gevochten in Megiddo. De 
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Turken verloren tot tweemaal toe een gevecht bij de stad. De eerste was in 1799 tegen
Napoleon en in 1918 tegen de Britse generaal Allenby. De geschiedenis van Megiddo zou
vele boeken kunnen vullen. De stad stond voor het laatst in 1964 in het licht van de 
belangstelling. Op Tell Megiddo, van waar men in het noorden Galilea en Nazareth kan 
zien liggen, in het oosten de bergen Tabor en Gilboa, ontving in 1964 de Israëlische 
president Sjazar paus Paulus de Zesde. Het hoofd van Vaticaanstad kon met eigen ogen 
de in de bijbel beschreven watertunnel aanschouwen, die 120 meter lang en op zestig 
meter diepte ligt.

14 maart 1980  Wetenschappers ontcijferen spijkerschrift van Ebla
Zelden heeft een archeologische ontdekking in deze eeuw zoveel stof doen opwaaien als
de vondst van een verrassend spijkerschrift in Ebla, Noord Syrië. Een Italiaanse 
expeditie tussen 1974 en 1976 onthulde een beschaving, die bijna vierduizend jaar 
lang verloren en vergeten was, maar in de twintigste eeuw tot controversen heeft 
geleid. Want archeologische opgravingen brengen dan wel wonderbaarlijke ontdekkingen 
aan het licht, maar er is nooit iets met stelligheid te zeggen. Ook niet over Tel 
Mardich, het vroegere Ebla.
De beroering die de vondsten in Ebla wekte voerde tot ver buiten de wetenschappelijke
wereld. Het belangrijkste thema met betrekking tot de vondst een enorm paleisarchief 
van spijkerschrift tabletten, was of Ebla de bakermat van de aartsvaders was. 
Sommigen menen dat deze archeologische vondst een geheel nieuw licht op de Tenach 
werpt. Kwamen de aartsvaders, zo belangrijk voor alle drie grote religiën, uit Ebla. 
Of zoals een wetenschapper het omschreef: Is de joodse staat in een verkeerd gebied 
gevestigd. Maar niets, ondanks de vondsten, kan met zekerheid worden gezegd. 
Wel zijn door de vondsten de grenzen van de geschreven geschiedenis teruggedrongen en
garanderen zij een beter begrip voor de culturele ontwikkeling van de mensheid. Als 
gevolg van de gespannen toestand in het Midden Oosten hebben de wetenschappers 
nauwelijks rustig de tijd gekregen om nieuwe gegevens te onderzoeken.
Chaim Bermant en Michael Weitzman waren bij de ontdekking aanwezig en geven hun kijk 
op de gebeurtenissen in het boek Ebla, Syrië, bakermat van de aartsvaders? Zij waren 
getuige van de volharding van de jonge Italiaanse professor Matthiae die voelde dat 
de opgravingen op Tel Mardich van het allergrootste belang waren. Hij zette door en 
op een dag vond men een eerste kleitablet met een tot dan nog bijna geheel onbekend 
spijkerschrift. Dat was het begin van een vondst van ruim 20.000 kleitabletten, 
waarvan vele nog geheel in tact. Op dat punt komt de Italiaanse professor Giovanni 
Pettinato in beeld. Hij is een bekend Assyroloog en een meester in het ontcijferen 
van spijkerschriften. Hoe ingenieus hij te werk gaat wordt in het boek over Ebla 
uitvoerig en voor leken duidelijk omschreven. Bijzonder zijn de connecties van dit 
spijkerschrift met het oude Hebreeuws. Ebla was een plaats waarover vele wedijverden 
om de macht.
In 1976 tijdens een Assyrologisch congres in Birmingham lichten beide archeologen de 
sluier op van de vondsten. De congres-gangers keken hun ogen uit naar een diabeeld 
met namen die in zicht kwamen, uitgespeld in staccato lettergrepen, zoals in het 
spijkerschrift A-ba-ra-ma, Ish-ma-il, Da-aw-dum en de raadselachtigste van allemaal 
Ish-ra-il. Kwamen die namen, zoals Pettinato beweerde, overeen met de Bijbelse namen 
Abraham, Ismaël, David en Israël. Daarmee begonnen de controversen. 
De ene groep meende dat dit niet zo was, een andere groep geloofde er overtuigd in. 
David Noel Freedman, professor aan de universiteit van Michigan en directeur van het 
Albright Instituut voor archeologisch onderzoek in Jeruzalem was een van de 
overtuigden: "Als de aartsvaders en hun afstammelingen al niet in Ebla zelf gewoond 
hebben, dan behoorden zij toch zeker tot dezelfde cultuurtraditie en kwamen ze uit 
een gebied waarin die bewaard bleef en veel invloed had". 
Professor Matthiae was een ongelovige op dit gebied. Volgens zijn berekeningen 
bestrijken de tabletten een periode die duizend jaar voor Abrahams tijd ligt en 
"zelfs in het vierde millennium voor de gangbare jaartelling, was duizend jaar een 
heel lange tijd. De tabletten zeggen ons veel, maar wat ze ons niet vertellen is of 
de Bijbel echt is of niet. Ze hebben niets met de Bijbel te maken, tenminste niet 
rechtstreeks en het gaat hier niet om een Bijbelexpeditie.
Dat wij hier tabletten hebben met legenden die met die uit de Bijbel overeenkomen, 
betekent alleen maar dat zulke legenden in deze streken al lang voor de Bijbel 
bestonden", aldus Matthiae in het boek over Ebla. 
Allerlei archeologen, niet alleen in het Midden Oosten maar over de gehele wereld 
gingen zich ermee bemoeien en de discussie begon om thans in 1980 nog niet te zijn 
geëindigd. De controverse ligt even moeilijk en gevoelig als bij het ontstaan van de 
mensheid. Is de mens geschapen door God zoals een groep volhoudt of is de mens 
ontwikkeld door de eeuwen heen van een microbe tot wat het nu is, zoals de andere 
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groep beweert.
Chaim Bermant en Michael Weitzman laten zich niet uit over wat zij geloven, zij 
schotelen de lezers van hun boek ook geen mening voor. Zij geven slechts in een 
bijzonder duidelijk en gedetailleerd verslag weer wat gedaan werd en wat de meningen 
zijn, zodat de lezer zijn eigen ideeën kan ontwikkelen. Ebla is een boek dat zeer de 
moeite waard is voor lezers die of in archeologie of taalkunde zijn.

10 april 1981  Na de zoveel jaren trekken archeologische ontdekkingen
[...] Confrontatie
Korte feiten zijn dun gezaaid en indien al aanwezig, vaak nog tegenstrijdig ook. Deze
moeizame confrontatie tussen Bijbel en archeologie vormt natuurlijk voldoende 
aanleiding tot discussie. Sommigen beperken zich dan ook, moe van het debat, tot een 
literaire analyse van het eindprodukt, zonder zich om mogelijke onderliggende 
geledingen te bekommeren. Wie zich echter desondanks in de veel meer spectaculaire 
archeologie wil verdiepen, kan ik een korte lezing van de Biblical Archeologist 
aanbevelen, een vermaard, jaarlijks verschijnend tijdschrift (126, Inman Street, 
Cambridge, MA 02139, USA). Hierin worden de modernste inzichten van de 
Bijbelwetenschappers naast die der archeologen gelegd, met een bijna altijd even 
onverwacht als boeiend resultaat. Zowel Tenach als het Nieuwe Testament bestrijkend, 
behoort dit taalschrift tot de aantrekkelijkste publikaties die ik op dit gebied ken.
Na de senstationele vondst, nu zo ongeveer een eeuw geleden, van tabletten die een 
Babylonisch zondvloedverhaal aan het licht brachten, en de onverwacht rijke 
literatuur die in het Syrische Oegriet een vijftig jaar geleden ontdekt werd, is 
sinds enkele jaren Ebla het toverwoord. Bij alle drie dezer vondsten zijn het de 
vermeende Bijbelse connecties, die de pennen in beweging houden. De intrinsieke 
waarde van deze belangrijke ontdekkingen werd overschaduwd door respectievelijk een 
Bibel-Babel controverse, een oegaristische herintepretatie van de Bijbel en een 
herdatering van Genesis met name de Abrahamcyclus, in het licht van Ebla. [...]
Verlegenheid
Vooral de ontdekkers van de inscripties in Ebla, ook in Syrië gelegen, werden nogal 
in verlegenheid gebracht toen één van hen, Pettimato. enthousiast op verwantschappen 
tussen enkele tabletten en de Hebreeuwse Bijbel wees: Syrische autoriteiten vreesden 
gevolgen van een nieuwe groot-Israel gedachte. Toen ook de christelijke Amerikaanse 
archeoloog David Noel Freedman de parallellen met de raadselachtige koningen, die 
Abraham in Genenis 14 met succes bestreed, uitwerkte, vielen harde woorden als 
"imperialist" en "zionist". Zo aardig het zou zijn, wanneer de kern van Genenis 14 op
een bron uit het derde millenium zou teruggaan, zo omstreden is de ontcijfering en 
intepretatie van de betreffende tabletten.
In afleveringen van Biblical Archeologist bestrijden voor- en tegenstanders elkaar te
vuur en te zwaard, in een voor niet-specialisten begrijpelijke taal. In december 1978
komt Abraham in oude teksten en moderne reconstructies op dramatische wijze tot nieuw
leven: in de lente van 1980 wijst een andere gezaghebbende geleerde erop dat "Ebla 
geen bijzondere betekenis voor ons begrip van het Oude Testament heeft". Dit gekibbel
gaat overigens wel ten koste van een vlotte publikatie van de opzienbarende 
ontdekkingen ....

20 april 1985  De intensiefst bestudeerde komeet is, de van HALLEY KOMEET, 
omdat het de enige periodieke komeet is die met het blote oog kan worden waargenomen.
De vroegst bekende registratie van de waarneming van de komeet van Halley is die van 
een babylonisch kleitafeltje van 164 voor Christus. In de universiteit van Durham 
staat een ander tafeltje waarop het signaleren van de komeet werd opgetekend in 87 
voor Christus. Deze nieuwe ontdekking creëert een groot begrip omtrent de evolutie 
van de komeet omwentelingen. 

31 december 1987  Expeditie vindt kleitafeltjes met spijkerschrift
NEW HAVEN —Een expeditie van de Yale-universiteit in New Haven in Connecticut heeft 
in Syrië honderden meer dan 3.700 jaar oude kleitafetjes met spijkerschrift gevonden 
uit het Koninkrijk Mesopotamië. 
Men legde een archief bloot dat een internationale koninklijke briefwisseling vanaf 
de achttiende eeuw voor Christus bevat. 
Zij verschaft inzicht in politieke en maatschappelijke veranderingen in het gebied 
aan de Eufraat. 
Maar 300 van de 1.100 kleitafeltjes en zegelafdrukken die men heeft geborgen uit een 
oud paleis in Tell Leilan, een paar kilometer van het drielandenpunt Iraq-Syrië-
Turkije, zijn ontcijferd, maar zij gaan over een korte periode die nooit eerder is 
gedocumenteerd. Het betreft paardenvolk dat werd uitgezonden om misdadigersbenden uit
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te roeien die huishielden in het noorden van Mesopotamië. Cylindrische zegels die als
verfrollen over natte klei werden gerold, bieden een appel van Koninklijke dienaren 
en hun koningen uit een groot gebied, aldus Jesper Eidem van de universiteit van 
Kopenhagen, die het archief vertaalt. 
Onder de tafeltjes is ook een brief van een man die Hammurabi heet en die een van 
drie heersers uit deze periode met die naam was. 
De Hammurabi van Babylon is erbij die voortleeft om zijn wetboek. De Hammurabi die de
brief schreef was volgens Harvey Weiss, docent-archeologie aan Yale, de nog machtiger
heerser van Aleppo, de hoofdstad van een west-Syrisch koninkrijk. 
Weiss vermoedt dat het grootste deel van het paleis en vroegere bouwlagen nog meer 
omvangrijke archieven herbergen. 
De Acropolis, ter plaatse, waar Weiss in 1982 een tempel ontdekte, zou volgens hem 
voorwerpen kunnen opleveren die tot 5.000 voor Christus teruggaan. 
Alle kleitafelen en zegels bevinden zich in een museum in Deir E Zor in Syrië en 
moeten worden schoongemaakt, gebakken en gefotografeerd. 
Vroeg ingevallen seizoenregen heeft de expeditie gedwongen haar werk twee weken 
eerder op te geven dan zij had voorgenomen, waar het project ter plaatse wordt 
voortgezet.

25 maart 1989  ZONSVERDUISTERING OP KLEITABLET
In de oude Phoenicische havenstad Ugarit vond op 5 maart 1223 voor Christus een 
zonsverduistering plaats. Tot deze conclusie kwamen de Amsterdamse astronoom prof. 
dr. T. de ?ng en de Leidse assyrioloog dr. W. H. van Soldt na bestudering van een in 
1948 bij opgravingen gevonden tablet. Dat de tekst op het kleitablet betrekking had 
op een zonsverduistering was in 1970 al door de Britse onderzoekers Sawyer en 
Stephenson naar voren gebracht. Afgaande op de periode, waarin de tekst 'geschreven' 
moest zijn, kwamen ze tot de conclusie, dat het om de zonsverduistering van 3 mei 
1375 voor Christus ging.
Op het kleitablet wordt melding gemaakt van de maand 'hiyaru', waarin het 
natuurverschijnsel plaats gevonden zou moeten hebben. Ook is er sprake van de 
zichtbaarheid van de planeet Mars ('Rsp'). De Jong en Van Soldt kwamen er met behulp 
van de computer achter, dat de planeet Mars bij de eclips van 1375 voor Christus niet
zichtbaar was en bij die van 1223 voor Christus wel. Bij het vertalen van de maand 
'hiyaru' waren Sawyer en Stephenson volgens hen ten onrechte van de overeenkomst met 
de Babylonische maand 'ajjaru' (april/mei) uitgegaan. Na wat gestoei met kalenders 
konden de Nederlanders deze week in het Engelse wetenschappelijke tijdschrift Nature 
de theorie naar voren brengen van de zonsverduistering op 5 maart 1223 voor Christus,
die op kleitablet KTU 1.78 opgetekend stond.
Voor astronomen is kennis over precieze data van zonsverduisteringen in de oudheid 
belangrijk, omdat daaruit te berekenen is hoe het zit met de afname van de 
draaisnelheid van onze planeet.

30 december 1989  Van ’antieke’ zonsverduistering tot 
prochlorothrix hollandica
Verduistering in klei
"Op de zesde dag van de Nieuwe Maan in (de maand) Liyaru verdween de zon, de 
poortwachter was Rsp," luidde de vertaling van een stukje spijkerschrift dat op een 
kleitablet uit de bibliotheek van Ugarit te lezen was. Aan de achterzijde van dit 
kleitablet, dat in 1948 bij opgravingen aan de Syrische Middellandse Zeekust gevonden
werd, stond eveneens in spijkerschrift te lezen, dat er "twee levers onderzocht 
waren" en dat de gebeurtenis aan de voorzijde kennelijk "gevaar" betekende.
De in de bibliotheek van Ugarit aanwezige kleitabletten bleken het archief te 
bevatten van gebeurtenissen die in de Assyrische stad in de periode 1350-1175 v. Chr.
hadden plaatsgevonden. De Britse onderzoekers Stephenson en Sawyer hadden vastgesteld
dat de desbetreffende tekst moest slaan op een totale zonsverduistering die op 3 mei 
1375 v. Chr. in Ugarit te zien was. "Nee," stelden de astronoom De Jong van de 
universiteit van Amsterdam en de assyrioloog Van Soldt van de Leidse Universiteit in 
Nature (16-3-1989), "het gaat om de totale zonsverduistering van 5 maart 1223 v. 
Chr."
De "zesde dag" in de oorspronkelijke vertaling zou ook het "zesde uur" kunnen zijn. 
Speurtochten in de manieren, waarop kalenders in die tijd gebruikt werden, leverden 
voor "Liyaru" de maand maart op. De poortwachter "Rsp" werd geïdentificeerd als de 
planeet Mars, die als 'oorlogsgod' gevaar betekent. De computer van astronoom De Jong
kon de totale zonsverduistering reproduceren en Van Soldt als deskundige op het 
gebied van de Ugarit-kleitabletten kon zijn ideeën over de betekenis van het 
spijkerschrift verder verfijnen.
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9 januari 1990  BABYLON VERRIJST OPNIEUW!
Peperduur prestige-object ter meerdere eer en glorie van Iraakse dictator Hoessein 
Hoe kon de Iraakse dictator, president Saddam Hoessein, de aandacht van de 
geldverslindende oorlog met Iran afleiden en tevens zelf een plaats in de 
geschiedenisboeken veroveren? Dat kon alleen door een gigantisch project te beginnen.
Babylon, de beroemde 4000 jaar oude stad, waar de legendarische koning Nebukadnezar 
regeerde, moest herbouwd worden. Compleet met alle wallen, paleizen, gebouwen en de 
beroemde hangende tuinen. Zestig miljoen bakstenen zijn er inmiddels gebruikt.

BABYLON, zaterdag Babylon lag trots en machtig aan de oevers van de Eufraat. Te 
midden van vruchtbaar land en veilige muren, die 16,5 kilometer lang het paleis met 
zijn hangende tuinen moederlijk omarmden en rust en vrede garandeerden voor de 
Ziggoerat (de negentig meter hoge Toren van Babel), de tempels en de talloze woningen
van de 200.000 bewoners van de voornaamste stad van het land.

In de grote zaal van het paleis van koning Belsazar was het feest. Hij nam de 
honneurs waar voor zijn vader Nabunid, de opvolger van Nebukadnezar. Nabunid was voor
tien jaar naar Arabië vertrokken, nadat hij in conflict was geraakt met de machtige 
clerus van Babylon, die de stadsgod Mardoek aanbad, terwijl Nabunid meer zag in 
verering van de maangodin Sin, wat zeer onorthodox was.
Belsazar's feest wordt beschreven in de bijbel. Het verhaal in Daniël 5 luidt het 
begin van het einde van Babylon in. "Koning Belsazar richtte eens een grote maaltijd 
aan voor zijn rijksgenoten, duizend in getal, en dronk wijn ten aanschouwe dier 
duizend. Toen hem de wijn smaakte, beval Belsazar de gouden en zilveren vaten te 
halen, die Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegebracht; opdat daaruit de
koning en zijn rijksgenoten, zijn vrouwen en bijvrouwen zouden drinken. 
Dientengevolge haalde hij de gouden vaten, die men uit de tempel van het huis Gods te
Jeruzalem had medegebracht en de koning en zijn rijksgroten, zijn vrouwen en 
bijvrouwen dronken eruit; zij dronken wijn en prezen de goden van goud en zilver, 
koper en ijzer, hout en steen. Op dat ogenblik kwamen de vingers ener mensenhand te 
voorschijn en schreven op het pleister van de muur van 's konings paleis, tegenover 
de kroonluchter. En de koning zag de palm der hand die schreef: "Menah, tekal, peras,
paras!" De Babyloniërs waren niet in staat het te ontcijferen of te lezen, maar 
Daniël, die net als talrijke anderen uit zijn stad was weggevoerd naar Babylon, nadat
Nebukadnezar Jeruzalem had veroverd, en die in Babylon in hoog aanzien stond, kende 
het schrift en gaf er uitleg aan: "God heeft Uw koningschap geteld. God heeft 
gewogen. God heeft gescheiden en uw rijk aan de Perzen gegeven." Bij de stad Opis 
woedde al een bloedige strijd tegen de Perzische koning Cyrus II, die vrijwel overal 
als een bevrijder werd binnengehaald. Gobryas, een provinciale gouverneur van 
Babylonië, koos de zijde van Cyrus en trok met een kleine troepenmacht naar de 
hoofdstad. Op 13 oktober 539 voor Christus werd hij de stad binnengelaten en nam 
Babylon in bezit. Zestien dagen later arriveerde Cyrus, die er niet meer weg ging en 
zich tot koning van Babylon liet uitroepen. Babylonië was een deel van het Perzische 
rijk geworden. De oude profetie was uitgekomen. Onder Nebukadnezar, die de stad zijn 
enorme omvang had gegeven, werd gezegd, dat Babylon "slechts zonder strijd of geweld"
kon worden ingenomen. Alhoewel onder Cyrus niets veranderde aan de welvaart van 
Babylon, de poort Gods, begon het verval onder zijn opvolgers. Het trotse Babylon van
Nebukadnezar veranderde in een ruïne. Niets bleef er over van de brede dubbele 
stadsmuren, die door een singel gescheiden werden. De imposante tempel van Mardoek 
met een hoogte van 20 meter en een oppervlakte van 550 bij 450 meter verdween. De 
paleizen van Nebukadnezar met hun "hangende" tuinen, die in werkelijkheid terrassen 
waren, de 53 tempels, de 600 heiligdommen, de 90 meter hoge Toren van Babel, de twee 
boulevards, de 24 lanen, de twee grachten, die in verbinding stonden met de Eufraat 
en de wonderbaarlijke brug over deze rivier werden allemaal opgeknaagd door de tijd.
Meer dan 2000 jaar later herrijst Babylon uit zijn eigen stof. Het project werd in 
gang gezet tijdens de acht jaar durende oorlog met Iran als een zaak van nationaal 
belang, die gestimuleerd werd door president Saddam Hoessein persoonlijk. Hij zou er 
zelfs eigen kapitaal voor beschikbaar gesteld hebben. De oude historische grond van 
het Mesopotamische rijk is nu bezaaid met industrie en moderne machinerieën, die het 
antieke landschap vlak maken voor het nieuwe Grote Werk. De gloednieuwe stadsmuren 
rijzen meer dan 6 meter hoog op. Soms zijn ze gebouwd op restanten van de duizenden 
jaren oude muren. Soms op nieuwe fundamenten. Pikzwarte Soedanese arbeiders bouwen de
meer dan 12 meter hoge enorme poorten. Ze moesten naar Babylon worden gehaald, omdat 
de jonge Irakezen de oorlog werden ingestuurd. Ze werken van zeven uur 's ochtends 
tot 3 uur 's middags en van negen uur 's avonds tot drie uur 's nachts in het licht 
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van schijnwerpers en zonder ooit een volledige nachtrust te krijgen.
Bulldozers verwerken grond, waarin de restanten van het Bronzen Tijdperk van 
Hammurabi en de vijftienhonderd jaar later gevestigde heerschappij van Nebukadnezar 
nog steeds aanwezig zijn. "Ik denk niet dat er ook maar één archeoloog, die iets te 
maken heeft met Irak, bereid is er commentaar op te geven," zegt een oude archeoloog.
"Maar het algemeen gevoel is, dat men veel te veel tracht te restaureren en dan ook 
nog zonder enig gevoel voor de werkelijkheid. Het Griekse theater bijvoorbeeld, dat 
al eerder gerestaureerd werd, bedekt de overblijfselen van het antieke theater 
volledig. Bovendien wordt er gebouwd met moderne bakstenen in verkeerde maten en 
gebakken bij een totaal verkeerde temperatuur."
De moderne grauwe, kaarsrechte muren herinneren inderdaad in niets aan de antieke 
glorie, die Nebukadnezar zijn stad meegaf. Het gave exemplaar van de beroemde Isjtar-
poort, die tussen 1899 en 1917 door de Duitse archeoloog Koldewey steen voor steen 
werd opgegraven, gereconstrueerd en herbouwd in het Berlijnse Pergamon Museum, 
getuigt daarvan. Er staat heel wat anders dan de kleurloze bouwsels zonder reliëfs en
versieringen van Saddam Hoessein. De antieke poort toont ons ongebrande bakstenen met
daarom heen gebrande baksteen met een laag geglazuurd email. De techniek is zo 
perfect, dat na vijfentwintig eeuwen de glans nog steeds behouden is. De vuurrode 
manen van de leeuwen zijn veranderd in groenachtig geel doordat de tand des tijds 
oxydatie niet kon voorkomen, maar het hemelsblauw van de ondergrond is er nog altijd 
en de geelgoude huid en de hoeven van de stierreliëfs steken er nog steeds helder 
tegen af.
De reliëfs werden steen voor steen aangebracht, zodat de breuklijnen van de bakstenen
erin doorlopen. De stieren, de leeuwen en de draken komen in de meest onooglijke 
hoeken voor, zodat ze niet ter versiering werden aangebracht maar als angstaanjagende
wachters, die de vijand schrik aan moesten jagen.
De techniek van de oude beschaving van de Babyloniers is verdwenen. De kunst uit de 
tijd van Nebukadnezar is er ook niet meer en het eerbetoon aan de zonnegod Mardoek, 
beschermer van Babylon, dat terug te vinden was in inscripties in de M? van de 
antieke stad, is eveneens verdwenen. Vijfentwintig eeuwen hebben veel weggevaagd. 
Saddam Hoessein heeft geen reliëfs meer laten vaardigen en hij heeft de scripties 
laten vervangen door simpele bakstenen, die op twee meter in de muur werden 
ingemetseld en waarin zijn eigen "grootheid" wordt verkondigd: 'Herbouwd', in het 
tijdperk van de leider Saddam Hoessein." 
De kleurloosheid van Babylon van de twintigste eeuw, dat in 1994 gereed moet zijn, 
inclusief casino, restaurants, theaters en ongetwijfeld souvenirwinkeltjes krijgt er 
nog meer gest? mee. Met de restauratie ? de stad in de tint van grauwe baksteen 
verdween ook het laatste oude adagium van Babylon. De inwoners van de antieke stad, 
die gewend waren aan de hemels-blauwe poorten, de roze paleizen, de witte tempels en 
de gele muren, waaraan men onmiddellijk kon zien met wat voor gebouw men te maken 
had, luisterden graag naar de dichter, die zong: "Wie Babylon iets kwaads zegt, is 
als een man die zijn moeder vermoordt. Babylon is als een zoete dadel, een vrucht, 
heerlijk om te aanschouwen."
Vijfentwintig eeuwen later is ook dat voorbij. Het Babylon van Saddam Hoessein wordt 
een wrange vrucht. Geschikt om toeristen uit te persen.

12 januari 1991  "IK DOODDE 14.000 VAN HUN SOLDATEN MET HET ZWAARD”
Volgens Amnesty International hebben Iraakse troepen zich in Koeweit schuldig gemaakt
aan martelingen en moordpartijen. Koerden in Irak werden afgemaakt met gifgas. Wat 
bezielt mensen als Saddam Hoessein? De historicus dr. Singor zoekt de verklaring niet
alleen in hun karakter, maar ook in het verleden. Hoessein wilde in de voetsporen van
zijn legendarische voorgangers treden. De heersers in het oude Assyrië (grotendeels 
het huidige Irak) moordden en martelden er lustig op los onder overwonnen volkeren. 
Ze verdoezelden dit niet, nee, ze waren er zelfs trots op. Zo werd hun prestige 
vergroot en hielden ze overwonnen volkeren onder de duim.

door H.W. SINGOR * 
Illustratie: Chris Roodbeen

LEIDEN, zaterdag
Wreedheid is er altijd geweest. Marteling van gevangenen, uitroeiing van hele 
bevolkingen: het is een treurig refrein door de hele geschiedenis heen. Toch 
verschilt in tenminste één belangrijk opzicht onze tijd van de meeste eeuwen vóór 
ons. Terwijl in onze eeuw alle denkbare gruwelen min of m|er in het verborgene worden
bedreven, door de opdrachtgevers bovendien zo lang mogelijk ontkend, vonden in een 
verder verleden massale executies, folteringen en verwoestingen als regel openlijk 
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plaats, onder aanwezigheid van toeschouwers. De berichten erover in woord of beeld 
vergrootten het prestige van de machthebbers die ertoe bevolen hadden. 
Het optreden van Irak onder Saddam Hoessein ligt in deze lijn. Zelfs kan men zich 
afvragen of de beelden van de vergaste Koerdische dorpelingen het regime in Bagdad 
wel zo onwelkom waren, ook al wordt het gebruik van gifgas — uiteraard — ontkend: zij
versterkten immers de voorstelling van Saddam Hoessein als een meedogenloze heerser 
aan wie men zich maar beter onderwerpen kon. Precies dat effect beoogden ook, maar 
dan zonder enige hypocrisie, de beschilderde reliëfs, de inscripties in steen of 
klei, die in hetzelfde Irak meer dan 2500 jaar geleden door een lange rij van 
koningen in en om hun paleizen werden aangebracht om iedere vreemdeling en bezoeker 
toch vooral te doordringen van de onoverwinnelijke macht en de niets ontziende 
wreedheid van Assyrië. 
"Ik doodde 14.000 van hun soldaten met het zwaard, op hen neervallend als de 
stormgod Adad wanneer Hij het doet stortregenen. Ik strooide hun lijken overal om 
mij heen en vulde de hele vlakte met wegvluchtende soldaten. Tijdens de slag 
doordrenkte ik het land met hun bloed. De vlakte was te klein om al hun zielen door 
te laten naar de onderwereld beneden: het grote veld was ontoereikend om hen allen 
te begraven. Met hun lijken legde ik een dam door de Drontes nog voordat daar een 
brug bestond." Aldus bericht koning Salmanassar III over zijn veldtocht in 853 v. 
Chr. tegen een verbond van staatjes in Syrië, Libanon en Israël (het laatste onder 
leiding van de ook uit het Oude Testament bekende koning Achab). Een paar jaar later 
bericht dezelfde vorst: 
"In het 18e jaar van mijn regering stak ik de Eufraat voor de 16e keer over. Hazaël,
de koning van Damascus, vertrouwde op zijn talrijke leger (..), maar ik vocht met 
hem en versloeg hem, ik doodde 16.000 van zijn ervaren soldaten, maakte 1121 
strijdwagens, 470 rijpaarden en zijn hele legertros buit. Hij vluchtte en ik 
achtervolgde hem en belegerde hem in Damascus. Daar verwoestte ik de tuinen buiten 
de stad. Ik trok rond, ontelbare stadjes verwoestend, afbrekend en verbrandend, en 
nam een onschatbare hoeveelheid buit met mij mee..." Van die buit en van de schatting
die onderworpen vorsten aan Assyrië betaalden werd altijd nauwkeurig boek gehouden. 
Deze teksten zijn voor een belangrijk deel rapporten die de koning van Assyrië van 
zijn veldtochten maakte voor zijn oppergod Assur. De koning was in dit land een 
absoluut despoot. Een goede koning breidde de macht van Assyrië en daarmee de glorie 
van de god Assur uit ten koste van zijn buren. Zo is het dus in vrome gehoorzaamheid 
aan de Hoogste God dat de koningen van Assyrië in de 9e, 8e en 7e eeuw v. Chr. bijna 
onophoudelijk op veldtocht gaan, een spoor van verwoesting en ontvolking door het 
Nabije Oosten trekken en karavanen van krijgsgevangenen en met buit beladen 
lastdieren naar hun paleizen in het huidige Noord-Irak dirigeren. 
In die paleizen konden vreemde gezanten in de audiëntiezalen de zeer gedetailleerde 
reliëfs opmerken, waarin hun gastheren ook in beeld verslag deden van hun daden. Men 
kan er de praktijk van de Assyrische oorlogvoering tot in bijzonderheden uit 
bestuderen (vele van deze reliëfs bevinden zich nu in het Brits Museum in Londen). Zo
ziet men de verschillende taktische opstellingen van de troepen, het inzetten van 
strijd wagens als mobiele platforms van waaraf een regen van pijlen naar de vijand 
geschoten kon worden, het gebruik van belegeringstorens, stormrammen en mijngangen om
een vestingstad in te nemen, enz. Men ziet de stoeten lastdieren en dragers met de 
buit, en de koning zelf, op een wagen, of gezeten op een troon waarvoor verslagen 
tegenstanders in het stof buigen. Opvallend zijn de schrijvers die met een tablet in 
de ene en een pen in de andere hand ijverig optekenen hoeveel er van welk artikel 
bezit van de koning van Assyrië, of liever, van diens heer, de god Assur, geworden 
is. Bovendien houden de klerken nauwkeurig bij hoeveel vijanden er gedood zijn. 
Daartoe worden de gedode tegenstanders onthoofd en de hoofden in manden verzameld. Op
menig reliëf ziet men zulke manden voor de tellende boekhouders neergezet. Dikwijls 
zijn daarbij ook de soldaten afgebeeld die nog bezig zijn de verslagenen de hoofden 
af te hakken. 
Een stap verder in realistische en sadistische verslaggeving is het uitbeelden van de
bijzondere straffen voor leiders van opstandelingen of anderen die in speciale mate 
de toorn van heer Assur hebben opgewekt. Spietsen of levend villen zijn hier de 
instrumenten van de goddelijke wraak. Het was de Schrik van Assur die door zulk 
optreden verspreid moest worden en door de nauwkeurige berichtgeving erover nog moest
worden versterkt. 
"De schrikwekkende Glans van Assur, mijn Heer, overweldigde de koning van Egypte en 
hij leverde mij de verrader Iamani aan handen en voeten geketend uit," zo vat koning 
Sargon in 721 v. Chr. samen hoe de stadsvorst van Gaza, een zekere Iamani, door de 
dodelijk bevreesde koning van Egypte aan de Assyriërs werd verraden. In de ogen van 
Sargon ging het om een afvallige onderdaan die gevlucht was. In hetzelfde jaar 
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bericht hij over een andere 'rebel': "Iaubidi uit Hama (in Noord-Syrië), een man van
simpele afkomst, zonder recht op de troon, een vervloekte Hittiet, smeedde plannen 
om koning van Hama te worden en haalde de steden Arvad, Simirra, Damascus en Samaria
(in Israël) over om mij ontrouw te worden en met hem samen te werken. Ik riep de 
soldaten van Assur op en belegerde hem en zijn krijgers in zijn geliefde stad 
Qarqar. Ik veroverde het en verbrandde het. Hemzelf vilde ik..." 
Samaria werd in dat jaar eveneens veroverd en zijn bevolking door de Assyriërs 
weggevoerd naar Mesopotamië (Irak). In plaats van de oorspronkelijke bevolking 
vestigden de Assyriërs vreemdelingen van elders uit hun rijk in het veroverde 
Samaria. Die politiek van deportaties van bevolkingsgroepen werd door hen veelvuldig 
toegepast; hele landstreken werden eerst uitgeplunderd en ontvolkt en vervolgens van 
nieuwe (en uiteraard aan Assyrië zeer onderdanige) bewoners voorzien — ook in dat 
opzicht heeft het optreden van Irak in Koeweit anno 1990 zijn voorbeelden in het 
verre verleden. 
In zekere zin was al deze wreedheid ook een teken van zwakte. Assyrië was maar een 
relatief klein land aan de Tigris in het noorden van Mesopotamië. In feite was de 
hele oorlogsmachinerie van Assyrië óók een economisch mechanisme om een betrekkelijk 
middelmatig land meer dan normaal te verrijken. 
Op den duur kon men dit natuurlijk niet volhouden. Om de veroveringen te behouden, 
waren steeds weer strafexpedities en nieuwe veroveringen van nog verder weg gelegen 
streken noodzakelijk. Intussen groeide in heel het Nabije Oosten de haat tegen deze 
wrede machthebbers. Tenslotte was het Babylon, ten zuiden van Assyrië en in het 
midden van het huidige Irak, een stad met een oudere beschaving, maar ? lange tijd 
door Assyrië vernederd was dat het tegenoffensief begon en met hulp van de Perzen 
uiteindelijk de Assyriërs ten val bracht en hun hoofdstad Ninive in 612 v. Chr. 
verwoestte. Toen ontstond in Irak, Syrië, Libanon en Israël voor korte tijd het zgn. 
Nieuw Babylonische Rijk. Met de beroemde koning daarvan, Nebukadnezar, wil Saddam 
Hoessein zich graag vergelijken. Zijn hoofdstad, het trotse Babylon met de 
legendarische hangende tuinen niet zo heel ver van het huidige Bagdad, wordt weer 
opgebouwd in de oude stijl compleet met 'antieke' reliëfs waarop Nebukadnezar èn 
Saddam staan afgebeeld. De Assyriërs zijn als het ware uit de geschiedenis verdwenen,
alleen reputatie van ongekende wreedheid leeft nog voort. Het is dan ook begrijpelijk
dat de huidige machthebber van Irak zich niet met een Assyrische koning 
identificeert, maar wel met Nebukadnezar, en niet Ninive opbouwt, maar wel Babylon. 
Wat wij hier wreedheid noemen, is een onderdeel van het hele systeem van waarden en 
normen dat van cultuur tot cultuur verschilt. Daarin speelt de regie altijd een grote
rol. De Assyriërs bedreven hun wreedheden voor een deel ongetwijfeld uit berekening, 
maar voor een ander deel ook, omdat een gematigder optreden in hun ogen aan de 
grootheid van de god Assur te kort zou doen. "Door deze dingen," zegt de laatste 
belangrijke Assyrische koning Assurbanipal over zijn behandeling van opstandelingen, 
"stelde ik de gemoederen van de Grote Goden, mijn Meesters gerust." Immers, de 
vijanden "hebben verwensingen geuit tegen Assur, mijn Heer, en zij hebben kwaad 
beraamd tegen mij, Zijn dienaar." Dus: "Hun tongen rukte ik uit. Ik hieuw hun 
hoofden af, ik verbrandde hen met vuur tegen de stadspoort stapelde ik de levenden 
op samen met een berg van hoofden, hun mannen spietste ik op palen, de stad 
verwoestte en vernietigde ik, ik veranderde haar in één grote puinhoop." 
Deze openlijk bedreven en openlijk verkondigde gruweldaden zijn een speciale vorm van
een algemener type oorlogvoering. In grote trekken kan men in de oude culturen twee 
typen van oorlog onderscheiden: een gematigde of beperkte aan de ene kant en een 
onbeperkte en onmatige aan de andere kant. Het eerste type kent bij voorbeeld de 
gewoonte om krijgsgevangenen niet te doden, om vrouwen en kindere te sparen, om de 
vijand niet verraderlijk, maar alleen na een openlijke aankondiging aan te vallen, om
bepaalde wapens niet te gebruiken, etc. Het tweede type kent zulke beperkingen niet 
en is richt op totale onderwerping of uitroeiing van de vijand. Een zekere gelijkenis
met het optreden van de Assyriërs vindt men in de oorlogen van enkele andere volken 
in dit gebied, met name van de Israëlieten, van wie in het Oude Testament enkele 
malen wordt verteld dat zij hele steden uitroeiden, omdat hun god Yahweh daartoe 
bevolen had. In die gevallen had de oorlog dan het speciale karakter van een Heilige 
Oorlog aangenomen, d.w.z. een oorlog in opdracht van de Allerhoogste God, met het 
doel diens heerschappij onder de mensen veilig te stellen. In de praktijk betekende 
dit laatste niet zelden uitroeiing of volledige onderwerping van de tegenstander. 
Toen in de zevende eeuw van onze jaartelling de Arabieren zich tot de nieuwe 
godsdienst van de islam bekeerden, kenden zij nog duidelijk beide typen van 
oorlogvoering. Dat van de onbeperkte en op totale overwinning gerichte oorlog ging nu
over in de islamitische heilige oorlog, de Jihad. De geleerden zijn het erover eens 
dat alleen een geestelijk leider, of een groep van zulke leiders en kenners van de 
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Koran het recht toekomt om de jihad uit te roepen. In zoverre heeft Saddam Hoesseins 
dreigen met een Heilige 0orlog strikt genomen geen zin, want hij is geen religieus 
leider. Maar tegelijk valt te vrezen dat in een oorlog het regime in Bagdad alles zal
doen om het conflict de trekken te geven van een heilige, door God gewilde, en in de 
praktijk door geen enkele matiging beperkte oorlog. In dat opzicht zal er dan ook 
geen verschil bestaan tussen de heersers van Bagdad en die van Babylon. Het enige 
verschil zal zijn dat nu de wreedheden van de oorlog zoveel mogelijk worden 
verzwegen, waar Saddams Assyrische en andere voorgangers ze openlijk bedreven en er 
trots op waren. 
* Dr. H. W. Singor is klassiek historicus aan de Universiteit van Leiden.

23 februari 1991  WATERKLOKKEN
De ontwikkeling van waterklokken vanaf de 16de eeuw v.Chr. is eveens een belangrijke 
fase in de geschiedenis van de tijdmeting. Deze instrumenten werden onder meer in 
Babylon en Egypte gebruikt tijdens bewolkte dagen en nachten wanneer het niet 
mogelijk was om de tijd te bepalen met behulp van zon en sterren.
Het toppunt in waterkloktechniek is wel de vier meter hoge kasteelwaterklok van Al-
Jazari uit het eind van de 12de eeuw n.Chr., waarvan een reconstructie is gemaakt 
volgens beschrijving van de oorspronkelijke ontwerper.
Het overzicht vervolgt met kalenders en zonnewijzers uit culturen in Azië en de 
ontwikkeling van het mechanische uurwerk in Europa.
Reconstructies van de planetaire klok van Richard of Wallingford en van Giovanni dei 
Dondi's astrarium, beide 14de eeuwse klokkenmakers, waren voor het eerst in Nederland
te zien. Verder een astronomische klok van de Fransman Paul Pouvillon, die niet 
alleen de officiële uren, minuten en seconden aangeeft, maar ook de ware zonnetijd, 
het tijdstip van zonsopgang en ondergang, maand, seizoen en het teken van de 
dierenriem, maandagen en maanfasen. Deze klok is bovendien uitgerust met een 
planetarium
In de laatste 150 jaar hebben tal van technologische en sociaal-economische 
ontwikkelingen het aanzien van de tijd en de meting ervan drastisch veranderd.
De verspreiding van de tijd kwam eerst goed op gang toen de telegrafie de 
mogelijkheid opende om signalen snel over grote afstand te verzenden. Daardoor konden
in fabrieken, banken en stations systemen worden geïnstalleerd voor uniforme 
tijdaanwijzing. Deze ontwikkeling, die heeft geresulteerd in o.m. radiotijdseinen en 
de telefoontijddienst (160) is in de 19de eeuw begonnen met tijddiensten met 
tijdballen t.b.v. de navigatie.
De ontwikkeling van de industrie en de toenemende behoefte aan communicatie hebben in
belangrijke mate standaardisatie nodig gemaakt. Telegraaf- en spoorwegmaatschappijen 
moesten werken met standaardtijden, eerst op nationaal niveau en later ook op 
internationaal niveau na de invoering van het tijdzonesysteem.
De reiziger naar verre streken kan de wereldtijden aflezen op de borden in de 
vertrekhallen van internationale vliegvelden. Maar in de dagen van de trekschuit had 
iedere stad zijn eigen tijd. Zelfs Nijmegen en Amsterdam verschilden.
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