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INLELDING. 

a. Antielc naamsbegrip. 

Als GOETHE in de Faust den hoofdpersoon, sprekende met 
Margarete in Marthe's tuin over God, zeggen lc"tat: "Nenn es 
dann, wie du willst, .... Gefiihl ist alles; Name ist Schall und 
Rauch, umnebeilld Himmelsglut", dan is dit modern en niet 
antiek gevoeld. Voor den mensch van de Oudheid is de naam 
niet iets, dat de zaak verbergt, "umnebelt" doch dat haar 
openbaart; een deel, een straal van de "Himmelsglut". Het 
antwoord, dat verwacht wordt op de vraag: ,,\Vhat's in a name?" 
(W. SHAKESPEARE, Romeo and Juliet II 2, regel 42-52) "immel's 
niets !", zon die mensch niet verstaan.l Modern en antiek 
gevoclen strijden met elkander als Dr. P . C. BOUTENS in het 
eerste couplet van zijn gedicht: "Namen", zegt: ,,\Vat is u of 
mij een naam .... als de ziel de clingen weet en mint, dieper 
dan hun ll<12vm", in het tweede vers echter beIijdt: "Elk ding 
krijgt zijn gouden naam Eens in schoonheids vol verzaam". 2 

We knnnen bij de Onden spreken van een geloof in den 
naam, in de reaIiteit en effectiviteit van het woord. ALFRED 
JEREMIAS drnkt zich onnanwkeurig nit, als hij HAOG 21 A 1 
zegt: "Name = Person und Sache". De Ismeliet weet althans 
tusschell een pel'soonsnaam en zijn drager weI te onderscheiden, 
blijkens I Sam. 25 : 25, waar Abiga,'il het blijkbaar opmerkelijk 
vindt, dat de aard van haar man zoozeer met zijn naam over
eenkomt. Zeer juist is echter wat JEREMIAS daarna zegt, I.e.: 
"Erst wenn ein Ding seinen Namen empfangen hat, existiert 
es." Deze beschouwing noemt dan ook terecht G. CONTE~AU 
in zijn instrnctief f1rtikel: De la valeur du nom chez les Bctbylo
niens et de quelques-unes de ses consequences RHR 81 (1920) p. 

1 Vgl. Prof. BOHL, Bijbel.sch- J{cl'kelijk W oordenboek I (I9l 9), bz. 215 
en Prof. VAN VELDHUIZEN, ib. II (1920), bz. 220. 2 Vergeten Liedies, 
Bussum 1910, hz. 25. 
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316-332: "un point fondamental de la philosophie babylo
nienne" . 

Ret: "In den beginne" van Gen. 1, Iuidt op zijn Babylonisch: 
"Toen daarboven de hemel (nog) niet genoemd was, 
de aarde beneden bij name niet vermeld; 

toen van de goden nog geen was vel'schenen, 
een naam niet genoemd, een lot niet bepaalcl." 1 

Seheppen, benoemen en het lot bepalen zijn dl'ie momenten 
van clezelfde daad; het is dezelfde daad uit vel'schillend oogpunt 
bezien. 2 Hoe dicht de begrippen naam en persoon of zaak bij 
elkander liggen blijkt uit de hymne aan Samas, IV R 19, r. 46, 
47: eme ha-1nlln as-dim si-mu-ni-ib-si-di-e = li-sa-nll m1:t- ?wr-ti 
ki-mn is-tl:n su-me t'us-te-sir: letterlijk: "de tongen gezamenlijk 
leidt Gij als een naam", of naar de vel'taling van JASTROW 
RBA I S. 429: "die lVIensehen insgesamt leitest Du wie ein 
einzelnes Individuum". 3 

De naam van een machtige geeft zege over de vijanden, gelijk 
het luidt in een droomorakel aan Gugu, den koning van Lydie: 
"Grijp de voeten van Asurbanipal, den koning van Assyrie, en 
erlang zege over uwe vijanden door zijnen naam." 4 

Ook b~j Israel vinden we deze naamsbeschouwing. Ook hier 
is naamsverandering lotswisseling. Dat iemands naam over een 
andel' rrenoemd wordt, beteekent dat deze onder het gezag, de 
autorit:it, in het bezit van gene geraakt is.5 In het bijzondor 
de naam Gods heeft veel inhoud; hij is de verschijning van God; 
zoo wordt de Zion genoemd "de plaats van den naam van 
Jahwe" (Jes. 18 : 7); als een verterend vuur komt de naam van 
Jahwe uit de verte ten gericht (Jes. 30 : 27); van den engel 
die Israel naar Kanaan leiden zal, zegt Jahwe: "Mijn naam is 
in zijn binnenste" (Ex. 23 : 21) - hier wordt "naam" gebrnikt 
waal' wij "geest" zouden verwaehten. Gelijk Jahwe bele1~n 
wordt als een sterke vestingtoren (Ps. 61 : 4), zoo ook ZlJn 
naam (Spr. 18 : 10). 

1 Emtma Elis ed. A. DEIlIIEL Romae 1912, aan te vullen naar E. EBE
LING KTAR, Heft 3, nr. 118 u. 162. 2 Vgl. het hoofdstuk: "Schicksals· 
bestimmung und Namengebung" in "Der Schicksalsglau.be bei den 
Babyloniern" van ChI'. FICHTNER-JERElIIIAS MVAG 1922, 2, S. 51 ff. 
a Vgl. ZIM:lIERN AO VII, 3 S. 15: "wie ein einzelnes Individuum", 
SCHOLL:lIEYER Sum.·babyl. Hymnen 1.md Gebete an Samail, Paclerborn 1912, 
S. 52: evenzoo, en UNGNAD RBA S. 189: "in gleicher Weise". 4 J ASTROW 
l.e. S. 417, naar V R 2, Kol. II, 98- 99; vgl. M. STRECK, AssurbanilJal 
II S. 22. 5 Vgl. G. B. GRAY, Hebrew Names ERE IX, p. 155 8S.; 

GESENIUS HWB s.v. qara'. 

CONTENAU in zijn boven 
naamsbeschouwing bij d( 
Cratylus en bij de Scholat 
quentia rerum. 

Ook bij de huidige Pri 
bl'ekelijk verband tussche 
angstvallig geheimhouden 
geen vat op zouden krijgen 
jegens een vl'eemde niet no 
te noemen. Vandaal' ook h 
laten noemen naar zijn k 
namen van verwanten en 
genoemd; evenmin de naL 
niet de opmel'kzaamheid de 
soms aIle naaste verwante 
wor-dt zel£s, indien de naal 
in de omgangstaal vermec 
in den wool'densehat kan t{ 
de namen van koningen, g 
vel'meden (zoo ook bij de 
Egyptisehe mythe van het 
zij n naam). Zelfs worden 
vischvangst, oogst e. d.) , 
verzwegen door de desbet11 

FRANZ BOLL wijst in ~ 
Natur u. Geisteswelt 638)' 
verrijking die de astrolog: 
geloof. Te veel aan den heml 
lijk oog. Nu komen echter 
als neerslag van ovel'oude 
men voort. "Wenn die Ster 
11eissen, so wil'd del' Heide da! 
voll in den Namen eillgefar 
wird sieh erinnern, da13 Go 
und El'de und Meer ihre N 
in diesen gleichgiiltiger Zl, 
etwas vVesenhaftes, in dem 
muB er die in den Sternen , 
bar erkennen lehren." 

1 Me:n vergelijke voor Egypte 
van het Aegyptische koningsch 
2 Zie clit alles rijkelijk gllsdstrl 
Part II, Taboo and the Perils 

http:Schicksalsglau.be
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CONTENAU in zijn bovengenoemd artikel wijst op een gelijke 
naamsbeschouwing bij de Egyptenaren 1, bij PLATO in zijn 
Cratylu8 en bij de Scholastiek met haar: nomina sunt conse
quentia rerum. 

Ook bij de huidige Primitieve volkeren is er een onver
brekelijk vel'band tusschen persoon en naam. Vandaar' het 
angstvallig geheimhouden van eigen naam, opdat toovenaars er 
geen vat op zouden kI'ijgen; vooral de drager zelf zal zijn naam 
jegens een vreemde niet noemen, eel' del' een ander vragen dezen 
te naemen, Vandaar ook het gebruik van bijnamen en het zich 
la.ten noemen naar zijn kinderen of andere verwanten. Ook 
namen van verWH,nten en echtgenooten worden niet gaarne 
genaemd; evenmin de namen van dooden, waarschijnlijk om 
niet de opmel'kzaamheid del' geesten te trekken; zoo veranderen 
80ms aIle naaste verwanten van een gestorvene hun namen, 
wOl'dt zelfs, indien de naam een appellativum was, dit woord 
in de omgangstaal vermeden, wat ingrijpende veranderingen 
in den woordenschat kan teweegbrengen. In 't bijzonder worden 
de namen van koningen, gewijde pel'sonen, en goden dikwijls 
vermeden (zoo oak bij de Eleusinische pl'iestel's; en vgl. de 
Egyptische mythe van het door Isis aan Re ontwringen van 
zijn naam). Zelfs worden bij bepaalde gelegenheden (jacht, 
visehvangst, oogst e. d.) de namen van dier'en en pla,n ten 
verzwegen door de desbetl'effende menschen. 2 

FRANZ BOLL wijst in "Sternglaube und Sterndeutung" (Aus 
Natur u. Geisteswelt 638) 19192 S. 14, 58 u. 98 op de groote 
verl'ijking die de astrologie heeft ontvangen door clit naams
geloof. 1'e veel aan den hemel blijft vel'borgen voor het mensche
lijk ~Og. N u komen echtcr de namen del' hemellichten te hulp, 
als neel'slag van overoude geheiligde traditie en daarop spint 
men voort. "vVenn die Stembildel' gel'ade so und nicht andel's 
heissen, so wil'd del' Heide clarin ihr Wesen finden, das geheimnis
vall in den Namen eingefangen ist, und del' Jude odeI' Christ 
wird sieh erinneI'n, daD Gott selbst nach del' Genesis Himmel 
und Erde und Meer ihre Namen gegeben hat: wie konnte da 
in cliesen gleichgriltigel' Zufall herrschen? 1st also del' Name 
etwas 'Vesenhaftes, in dem malter heiliger Sinn weiterlebt, so 
mnE er die in den Stemen waltenden Himmelskrafte unmittel
bar el'kennen lehren." 

1 }Jen vergelijke voor Egypte G. J. THIERRY, De rell:gieuze beteekeni8 
van het Aegyptische koningschap, Leiden 1913, Excurs bz. 125 vv. 
2 Zie dit alles rijkelijk g8adstrueerd door J. G. FRAZER, Golden Bough, 
Part II, Taboo and the Peril8 of the Soul. London 1914, p. 318-418. 
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Aan deze naamsvoorstelling ontleent een onderzoek naar 
antieke namen voldoende rechtvaardiging. Zij doet verwachten 
dat de benoemingen een verstaanbaren en rijken inhoud hebben. 
En daar deze voorsteIling een geloof is, zal niet cen eerste ver
eischte zijn de practiscbe bruikbaarheid del' benoemingen. Dit 
geldt niet aIleen van persoonsnamen. S t e de n worden benoemd 
met veelzeggende namen: Hammurapi's hoofdstad, Babel, 
heet: "Poort Gods"; in een datum nit den tUd van Rim-Sin 
wordt genoemd de stad bngur-Gibil: "De god Gibil heeft zich 
gunstig getoond" 1; in Nieuw-Babylonischen tijd treffcn we aan 
de stad Ellil-asdbSu-iqbi: "De god Ellil heeft zijn nederzetting 
bevolen" 2. 

Een m nul' van Sippar heet: In-ki-bi-it-dBamas-lJammuntpi
ma,-~,i-ri-a-i1'-si: "Op het bevel van den Zonnegod: moge Ham
mUl'api geen weerga hebben!" :J 

Een kanaal door Samsuiluna gegraven draagt den naam: 
Sarns1liluna-Sa1'1'um-naqab-nulJus-nisi: "Koning Samsuiluna is de 
bron del' voorspoed van het volk". 4 

CONTENAU l.c. wijst er op, met vele voorbeelden, dat wij
geschenken van allerlei aard, ook schepen, tempels, paleizen, 
pOOl'ten, grenssteenen hun inhoudrijke namen hebben. Hierbij 
kunnen nog straten genoemd worden. 

Zelfs een k 0 e wordt benoemd: Bi-lu-1lz-zu-ta-ba-at: "Haar 
opbrengst is goed". 5 Bekend is de naam van de p I ant die de 
jengd herstelt: Bibu-iyya,lJiT-arnelu: "AIs grijsaard wordtde 
mensch weer jong". 6 

Wij verstaan dergelijke benoemingen eerst recht vanuit het 
geloof dat deze namen, telkens wanneer zij uitgesproken worden, 
en zelfs ook onuitgesproken (vgl. het ongewroken bloed dat van 
den aardbodem roept tot Jahwe, Gen. 4 : 10; zie ook Hebr. 
12 : 24 over het spl'ekende bloed), hun invloed doen gelden bij 
de godell en op de kmchten van het heelal, ten gunste van den 
persoon of de zaak die den naam draagt of een deel van den 
naam uitmaakt. 7 

1 KUGH 1537. 2 U:1Ii II Pt. 1,158 : 28, 200 : 10,210 : 22, 222 : 14. 
3 Ulli VII 1:33: 52 if. 4 KUGH 1454. 5 Dilbat 89 UNGNAD: Kaum = 
B€lu88a-tabat "Ihre Herrsehaft ist gut"; vgl. ABRU 208 : 7 een koe 
11la-7cj~-ur-dfJ-in "Bezit van den .Maangod", ib. 97 : 1 een rund dS a1'-ur 
(Br_ 5491) -a-b'i "De god S. is (mijn) vader" (zie DEDIEL P(mtheon 3085); 
vgI. ook CT VIII 28 e : 9. 6 Gilgarne!J-Epos Xl 298, zie DHORil1E, 
Choix de Texte8, Paris 1907, p. 312, 7 Vgl. ook CONTENAU I.e. p. 329. 

h. Beper 

vVij beperken ons on 
en beschollwen deze na~ 
leeren over de gedachtm 
niet ZOozeer philologisch 
d?or ~en dwang del' geg 
lustonsch worden. Het ' 
dat noodzakelijk beperk 

De v 0 r m del' persoo 
belangrijk en grondleaa
H 00 

. RANKE in zijn NIiinch 
den Url::unden der Ha.mrn11 
del' Semitischen Nament 
zij 11 : Eady Ba.bylonian Per 

Een uitgebreid Uel 
~amcnbildungen" g~~£t I 
rnsches N a,menb'Uch, 190;5 
XIX "Namenbildung u. i 
ALBERT T. CLAY in het 
theophorous names", p. 1 
0/ the Cassite pen:od, 1912,: 
typen uit de Nw.-Babvlon 
t~jd van de Dynastie ·van 
Urkunden aus Dilbat BA 
merkingen vooral over hv 

Verder beperken wij· 
ma.teriaal, na een vluchtj 
cla.tunr. Het TweestrOOIDf 
d.~ docnmenten in spijkersc 
ZlJ n bodem zien betreden; 
geclurig vele buitenlanders 
in het eigennamenmateria 
de sporen da.arvan te vin 
zon het zUn deze sporen n 

1 Voor de Sumerische nam, 
dungsformen del' altbabyloni 
E. HUBER, Ihe PeTsonennamel 
.Nisin, Leipzig 1907, en vooral 
namen zur Zeit der Dynastic von j 

Habilitationsschrift Breslau 
m.~etische taal van Babyloni~-; 
worter alB Beweis jiir babylO/l.1:sch 
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b. Beperking 1)Cbn ket onderzoek. 

W'ij beperken ons onderzoek tot de namen van personen; 
en beschouwen deze naa.l' hUll inhoud, d.w.z. naar wat zij ons 
leeren over de geclachtenwereld del' Akkadiers. Deze studie wil 
niet zoozeer philologisch als weI cultuur- histOl'isch zijn; ze zal, 
door den dwang del' gegevens, voor een groot deel godsdienst
historisch worden. Het veld van onderzoek is zoo uitgestrekt, 
dat noodzakelUk beperkingen moeten opgelegd worden . 

De v 0 r m del' pCl'soonsnamen ligt buiten ons ondel'zoek; 
be1angrijk en grondleggend werk is in dezen gedaan door 
H. RAXKE in zijn Miinchener dissertatie: Die Personennamen in 
den Urlcunden der Ham,mumbidynaslie, Ein Beitrag zur Kenlltllis 
del' Semitischen Namenbildullg, 1902, en in de inieiding van 
zijn: Ea,rly Bnbylonian Personnl Names, BE Series D Vol. III, 1905. 

Een uitgebreid "Uebersicht del' babylonisch-assyrischen 
Namenbildungen" geeft KSUT L. TALLQUIST in zijn jYeubabylo
Jli.sches Na,menbuck , 1905, S. XIX-XXXIII, na ib. S. XIV
XIX "Namenbildung u. Namenkiirzung" bella,ndeld te hebben; 
ALBERT T. CLAY in het hoofdstuk: "The vel'balform in the 
theophorous name:;", p. 13- 22 van zijn: Personal Names .. .. 
0/ the Cassite pen:od, 1912 , geeft in drie kolommen tel' vergelijking 
typen uit de Nw.-BHbyIollische, de Cassietische pel'ioden en den 
tijd van de Dynastie va,n Amurru; terwijl A. "CNGNAD in zijn 
Urbtnden au,s Dilbat BA VI, 5 (1909) S. 77-82, nadere op
merkingen vooral over hypocoristische uitgangen geeft . 1 

VerdeI' bepel'ken wij ons tot het specifiek Akkadische 2 

m<l.tel'iaal, na een vluchtigen blik op de Sumerische nomen
clutlllll'. Het 'l'weestroomenland heeft in de eeuwen waarover 
de documenten in spijkerschrift ons bericht geven, vele volkeren 
zijn bodelll zien betl'eden; en door zijn open ligging en haudel 
gedurig vele buitenlanders woonpl<tHts verleend. Niet het minst 
in het eigennamenmateriar.l del' spijkel'schl'ift-oorkonden zijn 
de spol'en daHrvan te vinden. Belangrijk en dankbaar werk 
zon het zijn deze sporen wtuwkeurig na te gaan. 

I Voor de Snmerische na,men vgl. in de zen h ot hoofdstuk: "Die Bil
clungsformen del' altbabylonischen Personennamcn", S. 12-14 van 
E. HUBER, Die PCl'sonennam en . ... aus del' Zeit fie'r Konige van Ur und 
Ni.sin, Leipzig 1907, en voora1 A. POEBEL, Die Sumen:schen Prrsonen
nu.men zur Ze'il, der Dynastie von Larsam. ttnd del' ersten Dynastic von Babylon, 
Habilitationsschrift, Breslau, 1910. 2 V gl. voor d eze bcnaming del' Se
mietische taal V<l,n Babylonie-Assyriii: H. ZDDIER~, Akkadi.9che Frernd
worter als Beweis/u.r babylonischen Kultureinfl'uss. Leipzig 1917. S. 1, A. 1. 
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RANKE heeft dit in genoemde beide studies gedaan wat betreft 
de in de Oud-Babylonische periode gevonden zgn. vVest
Semietische namen, voor welker herkennillg hij wH,arclevolle 
aanwijzingen gaf. Sinclsdien is hier nog aanmerkelijk meer 
zekerheid gekomen cloor de mooie vondsten van EDWARD 
CHIERA onder de verzameling texten del' Universiteit van 
Pennsylvi1nia, waar het hem gelnkt is in verschillende brok
stnkken de fmgmenten eener lange lijst van loutel' Amorietische 
narnen te herkennen (UM:BS XI, pt. 2, text no. I), alsook een 
tafel waal'Op, naast een kolom met Sumerische namen en op 
den aehteI'lmnt kolommen met Akkadisehe, eell eigen kolom 
Amorietische voorkomt (l.c. text no. 33, Col. II). Ook TALLQUIST 
in zijn verzameling: Assyrian Pe1'sona.l N ame8, Helsingfol's 1914, 
mc1rkeert de West-Semietische narnen. 

Voor de Cassietische periode gaf A. T. CLAY in zijn boven
genoemcl werk lijsten van Hethietisch-}litannisehe en van 
Cassietische elementen, en wat de eerste groep betreft in een 
noot op p. 28 een uitgebl'eide littel'atuuropgave aangaande 
hun herkenning . TALLQUIST in het pas genoemde werk bespreekt 
uitvoel'ig allerlei vreemde elementen onder het matel'iaal van 
den Assyrisehen tijd. In den Nw.-Babylonischen tijd tot aan 
het eincl del' spijkerschrift-litteratnur zijn de Perzische, J ood
sehe en Grieksehe namen een eigen onclel'zoek waard. 

Een del'de beperking legden wij ons op door ook het onder
zoek naar de speciale godennamen, in de persoonsnamen voor
komencle , nit te schc1kelen. Ook dit ondcl'zoek is belangrijk, daar 
vete, vooral ook mindere en min bekende goden in de persoons
namen gevonden worden; en het min of meer veelvuldig VOOl'
komen van de afzonderlijke goden belangrijke aanwijzingen 
geeft betreffencle hun popnh1riteit. 

RASKE geeft in zijn dissel'tatie S. 14 een clesbetreffende lijst, 
tcrwijl1'ALLQUIST NB, S. XX, een tabel geeft van de 30 rneest 
voorkomende godennamen achtereenvolgens in de Nw.-Babylo
sehe, Oud-Babylonische en Assyrische periode naar hun frc
qnentie gerangschikt. Ene model van onderzoek in dezen geeft 
OTTO SCHROEDER in zijn studie: Da8 Pantheon der Sta,dt Untie 
in de1' Seleuhrlenzeit, aut G1'und von Gotterlisten nnrl theophoren 
Pe1'sonennamen i'n Kontmkten diese1' Zeit. 1 Voor het speciale doe1 
van ons onderzoek hebben deze godennamen echter weinig 
waarde: "letzten Endes wird von allen Gottheiten dc1S Gleiche 

1 Sitzungsberiehte del' Kon. Preuss. Akademie del' \Vissenschaften, 
Phil.-histol'. Klasse , Berlin 1916. 

ausgesagt, nul' vereinze) 
Gottheiten vorbehalten". 
RANKE, Di8sertatie, S. 23 

c. 

Het materiaal voor 
namen is zeer rijk. Uitterl 
sche en religieus-Iyrische 
enkele naam van eell schr 
personen; hetzelfcle geld 
omina-texten. De histol'isc 
aan koningsnamen en na 

De groote massa word 
texten als kudu1'1'u's, lij s 
rechteIijke oorkonden: de 
getuigell, de administra,t 
archieven van privaatbanl 
schatkamer van perSOOllS 
m-tikel in ERE IX spreE 
drijvend, van "a nomenc 
equal in ancient literatUrE 

Een bijzondere bron , 
persoonsnamen bevatt, 
ta,blettes de Telloh zoovele: 
pnbliceerd heeft. Voorzoc 
namen valt te herkenllen 
eell aclmini s tra.tief do~l 
met de lijsten van arbeid 
en die welke andere aal 
hebben. 2 

1 Vgl. d e "listes de KAL" ] 
1300, 1351, 1369, 1475, II 9: 
leur P A" ITT I, H20, 1386, de 
lijsten va.n arbeiders on slav 
a.angesteld: VAT 7741 en 77 
door H. FIGULLA, Altbabyloni 
104, en de lijsten van A.ssyri 
~laven behool'ende aan een 
lb. 1256; "liste d'hommes ori 
i b. 1241; melding over familie1 
namen del' familiehoofden KA 
uit oensus-oogpunt samenges 
.JADD -; ITT 1,1182 is een" 
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ausgesagt, nul' vereinzelte Aussagen sind ganz bestimmten 
Gottheiten vorbehalten". (0. SCHROEDER l.e., S. 1181; vgl. 
RANKE, Dissertatie, S. 23, en A. T. CLAY, ERE IX, p. 142.) 

C. Het rnatefiaal. 

Het materiaal voor de studie der Akkadisehe persoons
namen is zeer rijk. Uitteraard bevatten de poetisehe, de mythi
sehe en religieus-lyrische texten weinig gegevens, tenzU een 
enkele naam van een schrijver van den text, en van mythische 
personen; hetzelfde geldt van de bezwerings-, ritueele- en 
omina-texten. De historisehe inseripties leveren veel meer, vooral 
aan koningsnamen en namen van eponymi. 

De groote massa wordt echter gevonden in de juridische 
texten als lcud1l1Tu's, lijsten van den census, en de privaat
reehtelijke oorkonden: de contracten met hun vele namen van 
getuigen, de administratieve documenten del' tempels, de 
a,rchieven van pl'ivaatbanken. Ook de vele brieven vormen een 
schatkamer van persoonsnamen. CL.AY in zijn bovengenoemd 
artikel in ERE IX spreekt dan ook, zij het lichtelijk over
(lr~jvend, van "a nomenclature so extensive that is has no 
equal in ancient literature" (p. 141). 

Een bijzondere bron vormen de texten, die niets dan 
persoonsnamen bevatten, en waaraan de lnventaire des 
tablettes de Telloh zoovelen gecatalogiseerd en gedeeltelij k ge
publiceerd heeft. Voorzoover er geenerlei classificatie in de 
namen valt te herkennen, zullen we moeten aannemen dat zij 
een administratief doel hadden; ze zijn dan te vergel~jken 
met de lijsten van arbeiders, met of zonder hun opzichters, 1 

en die welke andere aangegeven redenen van verzameling 
hebben. 2 

1 Vgl. d e "listes de KAL" ITT I 1066, 1090, 1164, 1181, 1236, 1248, 
1300, 1351, 1369, 14.75, II 933, V 9444, 9457 "listes d'hommes avec 
leu!" PA" ITT I, 1426, 1386, de slavenlijsten: ITT I, 1167, de beide groote 
lijsten van arbeiders en slaven, waarschijnlijk voor een groot werk 
aangesteld: VAT 7741 en 7750, tijd waal'sch. Rim-Sin, gepubliceerd 
door H. FIGULLA, Altbabyloni,3che VeTtriige, VAS XIII, 1914, nr. 103, 
104, en de lijsten van Assyrische yaM KAV 119, 1162. 2 Lijst van 
slaven behool'ende aan een persoon, ITT I 1391; gevluchte slaven 
ib . 1256; "liste d'hommes originaires de Kimari envoyes it? Umma", 
ib. 1241; melding over families uit ArbeJa, t esamen 41 personen, met de 
namen del' fa,miliehoofden KAV 39 - de laatste (en vooI"laatste?) text 
nit census-oogpunt samengesteld'i vgl. de censuslijsten uit Han-an 
J ADD -; ITT I, 1182 i:; een "liste de 7 hommes habitants un lieu appele 
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d. Lijsten van pe'l'soonsnamen. 

Een gehee! eigen groep vormen eehter die texten , welke 
op een of andere wijze geelassificeerde persoonsnamen 
bevatten, en aan welke EDWARD CRlERA de drie deelen van 
Ui\1BS XI heeft gewijd. Uit deze texten blijkt, dat de Babylo
niers zelve zieh reeds bewust met de persoonsnamen heb ben 
bezig gehonden. En nit den vorm van vele dezer texten bl~jkt, 
dat ze voor soluijfoefeningen in de tempelseholen dienden. 
Ook andere lijsten dan van persoonsnnmen deden hie1'voor 
clienst 1. Zelfs van de verbale elementen del' persoonsnamen 
werden lijsten opgemaakt, 1.e. p. 105 s. Reeds v66r de door 
CHIERA behandelde texten uit de verzameling van de Univel'siteit 
van P ennsylvania en afkomstig nit Nippnr, waren dergeEjke 

"In. maison d es pa.tesi""; ITT I, 114 "grand fragment d 'une liste 
d'hommes, en deux colonnes, certains sont designC's comme lil. sangu 
dNci'ngl:TS'it-me, un comme h), sangu NinmaTl~'i, un "hon1me du gl'a.nd 
patesi" "; zoo bevat KAV 26 een lijst van prieste1's van den Anu-Adad 
t empel, een nog onverklaarde maar veel hiel'op gelijkcnde lijst is KAV :30; 
rTT I, 1405 een "liste d'hommes qualifies d e l1A,-k[i} 'in['i1n]-ma-[b]i-me = 
a.nciens, temoins"; een namenlijst uit d e Cassiet,ische periocle CBS 14236, 
gepubliceerd L. LEGRAIN , H istorical Iragments , U:i\'( XIII, m·. 62 
(1922) p. 93: 'rmt mJmmeru, (LU-ABAD) be-li·ta-dl:n, rnu Lul-lu-ba-a-'i 
club-s((.r, mu Ap'il mZer( ?)-ub·la, mu Nla-la)l.'i-e, mu, mJ·lJ.-kil-la-an·ni, 
[m'it] .... N,It-~,1t-bi-ia sa-a ... . ,; KAV 160 e n beambtenlijst; ITT V, 
9138,9141,9149 b etaalsrollen. Hieronclcl' vallen we! de "listes d'hommes" 
ITT I, 1096, 1174, 1235,1381,1432,14:18 (de laats t e : "simple mention 
de 2 h ommes, fils du meme pere"), II, 58.57 (liste d e 10 hommes et 
1 femme), 5858,5859,5875, .5876, 5878, V, 9441 (fragments de liste de 
noms de p el'sonnes suivis de noms d e pays), en de Assyrische persooll>;
na.menlijsten KAV 40,124 (bij groepen van vijf), 140 (3 namen, de lo,atste 
m et vadersnaam), 161 (4 kolommen; limu' s uit den ouden t,ijd? ib . S. 
X), 16:1, 166. Daar d e volgcnde texten niot gepubliceel'Cl, doch cnkel 
gecatalogiscerd zijn, is h et niet mogelijk ze te groepeeren: de "liste8 de 
n oms propres" ITT I, 1118 (fragment d 'une grande tnblotte it 2 ou 
plusieul's colonnes), 11:36 (au debut des lignes place pOUI' des chiffl'es 
qui n 'ont pas ete inscrits; toch wol een adminiskatieve lij s t) , 1138, 
II, 4.564, 464~), 4650, 4G51, 46G3, 5840, 5888, IV 7004, 71:34 (4 Sumer. 
nalnen, d e eerste nlet vadersnaam - ook \\-el administl'atief), V , 73.52, 
9156, 9157, 9159, 9U30, 9169, 9582, 9618, 9622, 9625, 9G46, en de door 
CHIERA Ul\I XI, pt. 2, p. 104 genoemde texten K 11955 u, K 1:3752 
(part of a list of persons of various nationalities), 82-:3-23, 13.5 (part 
of a list of names of women), 8:3-1-8, 857 (part of a list of names 
persons, etc.). 

1 UlVI XI, I, p. 16; bij de alda-ar vermelde, kunnen nu worden ge
voegd UM I, 2, nr. 135 (een 55 l'egels; allerlei zinnen, Sumerisch 
met interlineail' Akkadisch) , 136-139. Vgl. ook ITT I, 1464 en pI. 29 
(noms de p e rsonnes, d e callaux, de lieux). 

geclassificeerde lijsten 
en gepubliceercl door 
door V. SCHElL en iIll 
ming cloOI' CHIERA U~ 
sedert de verschijning 
deel V van ITT (192 
propres" 9647-9650 t 
identiques"). CHIERA' 
een text uit STEPHEN 
UMBS XlI, 1 (1!)17) ' 
edge of a large tablet 
LANGDON bij vergiss 
attributes of the gods' 
en weI dN.-lei .... , -i 
ni-in, -za.-ni-ni, -za-n' 
sporen van een tweed 
het godsdeterminatie 
b-a, .... , d Da-ga.n-bn . 
be-lum, d Da-ga,n-na' -fr~ 

... .1M .. .. ; Kol. 
ItN h~ .... , d.. • " De € 
stempel, echter zijn d 

VAT 8652, gepub 
sohooltexten niet nool 
te bevattel (of 't moe! 
text, maar een particll 
in het afrollen van 
namen als Abu-tab, d 

rne-qu-Asur, AnZi-dNc. 
waardige sohrijfw~jzel 
DU-bal-lit (1'.18, word' 
of is D V = kinn? \ 
,,0, Asu1', houdt den I 
als d N abu-l1wba.lli! (T 
een schrijffout voor 
DU-1 (1'. 12; de uitg 
L1-S1 (1'. 13), URU_d 
ook de A (= mant?) 

Een welkome verI' 
namen geeft de pubh 
Nies, Vol. II. Histori( 
quities by JAMES B. N 
Yale University PreE 
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geclassificeerde lijsten bekend, berustend in het Britsch Museum 
en gepublioeerd door C. 'V. JOHKS in JADD II, a.lsmede enkele 
door V. SCHElL en in ITT gepublioeerde (nauwkeurige opsom
ming door CHIERA DMBS XI, 3 p. IH9 ss ., 2 p. 102 ss.). In het 
sedert de versohijuing van CHlERA'S drie-deelig werk uitgekomen 
dee! V van ITT (1921) behooren misschien de "listes de noms 
pfopres" 9647-H650 tot deze soort (vgl. de bijvoeging: "presque 
identiques"). CHlERA'S opsomming kunnen wij aanvullen door 
een text uit STEPHEN LANGDON, Sumeria.n Gm1nma,lica,l Texts, 
U)!BS XII, 1 (1917) text nr. 41, pI. 46 (fragment from the left 
edge of a large tablet, unbaked, dark brown). Deze text, door 
LAKODOK bij vergissing genoemd eOil "commentary on the 
attributes of the gods", bevat Obv., ko!. I m.men met dRim'Urt({" 
en weI rlN.-ki., .. , -nu, -be-lwn, -URr; (e1'es), -qar-m-ad , -zo,
ni-in, -za,-n'i-ni, -za-ni-in .... , -0,- . .. . , - ... . ; daarnaast z1jn 
sporen van een tweede kolom, waal' in 't midden nog tweemaaJ 
het godsdeterminatief leesbaar is; Rev. KoI. I bevat: d a, . .. 
k'/:-a .... , d Da-ga,n-bo, .... , d Da-ga,n-zent ?, d Da-gam-il'U, d DG.-gan
be-l'um, dDa-ga,n-na,- ~i1', dJlll-il'U , dlJll-be -lnm, (III1I-10,-a .. .. , 
... . IJJtJ ... . ; Ko!. II dlVin- ... . , dNin-b .... , dNin .... , 
dN'in .. . . , d • •• " De godennamen dragen een 'VeRt-Semiet.ischen 
stempel, echter zijn de verbale clementen zuiver Akkadiscb. 

VAT 8652, gepublioeerd KA'V 41 (1920), bew~jst dat, de 
schooltexten niet noodzakelijk geclassificeerde namen behoeven 
te bevatte .l (of 't moest zijn dat deze schrijfoefening geen 80hoo1
text, maar een particuliere poging was; ze is tegelijk een oefcning 
in het afrollen van het zegel). Naast volkomen regelmat.ige 
namen als Abu-!a.b , d N nbu-1'im-a,-11,1:, d I8taT-m'U-se-zib, J.l1u-dam
me-qu-As'U1", AnlifNa.bu. (1'. 7, 9, 14, l!), 20), bevat de text merk
waarclige sc:hrijfwijzen als AsuT-1'es-l:s (1'.17, i.p.v. i:§?:) en A.~u1"
DU-ba.l-lip (1'. 18, worclt bedoeld tu,ball-i!: "G\j hebt doen hedeven" ~ 
of is DU = kinu? vgI. bencden bz. 127; clan is de beteekeni8 
,,0 , Asur, houclt den get.rouwe in 't leven"), en ongewone namcn 
als dNabfl,-lIHtba.llit (TJ)-nli (r. 6; de uitgever vermoedt S. XXII 
een schrijffout voor -S11.), Asu1'-?I,a1"1'(},n-alisu (U R U. N A, r. 10), 
DU-I (r . 12; de uitgever leest S. XX: DU-na.'l:d), KAK-QA
Ll-SI (r. 13) , URU-dAs'UT (de nit.gever leest. S. XIX AI-dAsuf): 
ook de A (= m(lnt?) VOO1' den naam van r. 17 is vreemd. 

Een welkome vel'rijking van dit mat.el'iaal met Sumerische 
namen geeft de publicatie Babyl. InscT. 'in the Coli. oj James B. 
Xie.s, Vol. II. Hl:storical, Religious nnd Economic texts a.nd Anti
quities by JA~IES B. Nms and CLARENCE E. KEISER, New Haven: 
Yale University Press 1920. Hier worden 29 ronde, mooi ge

http:AnlifNa.bu
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schreven schooltexten gepllbliceerd in de texten 39-67, model
texten, paleographisch tot de Dr-Dynastie behoorend (vgl. de 
bespreking I.c. p ..53). Van meer belang nog is text no. 38 (repro
ductie plate LXVI, transeriptie pI. XXIV, bespreking p. 53), 
een vijfzijdig prisma met Sumerisehe persoonsnamen, allen 
beginnend met Ul'-, tezamen 117 namen bevattend. De namen 
zijn algemeen in de Dr-Dynastie, maar het sehrift is volgens 
Dr. KEISER uit de Dynastie van Amllrru: "indicating that we 
may have here a register of names of the Dr-Period kept on 
file for reference purposes in the later dynasty". 

Een bepaalde orde is in de namen niet te hel'kennen; weI 
echter groepen van 2, 3, 4 en :3 (6) namen, b.v. uT-bn, nr-beL ~-beL 
(17,18), ttl'-ZeL, 1lT-ZeL-Zn (19, 20), WI'-SU, 1lr-su-du (3(), :37), u1·-sa.l, 
ur-nin (38, 39), nT-lit, ur-lugo,l (92, !J:3), 1t1·- dNinri, U),-dlVingiTsu, 
u1·- d Gnturndugga (1, 2, 3), U1'-,S1l, 'U1'-s1l-me, UP- .. . . -rne (13-15), 
nr-gis, U1'-?, 1(,1'-gis-gigi1'-m (29- 31), U1'-nnn, 'ur-nun-geLZ, UT-rl/U1/.
eLn-no" '/.(,1'-nun-rrws (60-63), nr-rnes, uT-mes-leLl, 1l1'-rnes-su, Ul'

rnes-sun ?-lW (96-99), 1(.1·-e, uT-e-gcd, u1'-e-ninnu, ur-e-ba1'-m, 
ut'-e-ctn-neL (24- 28). Zoo geeft deze text een aanvulling van de 
namen 410-1063 in UlVlES XI, 3, uit welke 11jst een 36 it 38 
namen in het pl'isma terugkeeren. 

e. De text G1'011,. 797 en 'lJerwante. 

Wij zijn zoo gelukkig b~j bovengel1oemde texten eenen te 
kunnen voegen, welke hier voor de eerste ma,aI gepublieeerd 
wordt en door de vriendelijke welwillendheid van Prof. EORL 
ons tot clit doel tel' besehikking is gestcld. De text is afkomstig 
uit de verzameling van w~jlen Prof. Dr. E. F. PEISER te Ko
nigsbergen, door Prof. EaRL aangekoeht en goregistreerd als 
Groningen 797. Een vergroote l'eproductie van den text is aan 
deze stu<'lie toegevoegd; in werkelijkheid is de text ongeveer 
6 d1. hoog, 41/2 c1\1. breed en 2 eM. clik; de kleur is clonker
grijs; hij is vrij goed bewaard, aIleen een del' breedtezij den is 
afgebrokkelcl en de vlakke kant in 't midden een weiuig be
schadigd; paloographiseh behoort hij tot den tijd del' Dynastie 
vltn Amurru (denzelfclen tijcl als de textcn bij CHIERA). De 
text luiclt aldu~: 

Obvers 
r. 1 

2 m i-u'-bulli!a -n 
:3 m i-li-um-ma-ti 
4 mfi-li-] 'ci-l1w-a -b 
5 m i-li-ki-na1n-i -d 
6 m i-li-e-bi- r 
7 r.I i-l'/'-e-tcl- d 
8 in i-li-go,-ti -y' 

Revers 
r.lTn,i- .......... . 


2 m ioU-beL -1i 

3 m i-li ~ma -1, 

4 m i-li-rna -Q 

5 n'i-u'-su- H. 

6 m i-li-ki- it 
7 m i-U-a- ta 
8 . , . . . . . , .. .. 

Daar het element i-l/. tel 
pel'soonsdetel'minatief, de j 

regel beslaat, heeft met dl 
worden: da;),l'om is van I 
het eene element onder he1 
syllaben -ti, -ia, -di en -a./ 
regels, gelijk bij Revers r. 
bij Revers aIleen het elem 
volgcnde element op het 
groote rest staat op den r 
grepen van Obvers en Reve 
rand onder Obvers staa,n E 

geen eigennaam (althans v 
beschreven rand onder 01 
deze text missehien in tw 
en Revers niet van deze}f( 
zijn dat het ondersehrift Il2 

is ook merkwaardig dat ( 
zooveel mogelijk op het f 

dan op den rand de overs 
zette, terwijl daarentegel 
aarzelen den geheelen rar 
plaats meer was de rest 
plaatste ('t eenige geval 
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Obver8 
1'. 	 1 ................. . 

2 m i-li-bullita -nl: (zie bz.1272 ) 

3 m i-li-urn-ma,-ti ( " ,,9:318 ) 

4 m[i-li-]lci-ma-a -bi-ia (" "lOP2) 
5 m i-U-ki-nam-'i -eli (" "lll8 

) 

(" " )6 In i-l'i'e-bi- n 9415 

7 m i-U-e-ta- eli-a-ni (" ,,1221) 
8 m 1Ai-ga-t'i -9a-ba-at (" ,,1334 ) 

Hevers 
r,lml,- ............. . 

2 m i-li-ba -m (" " 7 93 
) 

3 m i-li-rn(~ -ilum (" ,,4310) 
4 m i-li-ma -a-bi (" ,,101 4 ) 

5 In. i-U-su- ul-li-ma-an-ni (" " 915) 
6 mi-U-b- ib-ri (" ,,1329 

) 

7 m i-U-a- ta-na-a~, (" ,,16010) 
8 	 ................ .. ta 


D'1.ar het element i-U telkens wijd gesehreven is en, met het 
persoollsdeterminatief, de he1ft of meer dan de he1ft van elken 
regel beslaat, heeft met de overige ruimte gewoekerd moeten 
worden: daarom is van het ideogram voor bulli[a, : T J-TJ, 
het eene element onder het andere gesehreven en staan ook de 
syllaben -ti, -ia, -eli en -at v.1.n regel 3, 4, 5 en 8 tussehen de 
regels, gelijk bij Rever::; r. 5 het element -an-ni. Overigens zijn 
bij Revers alleen het element i-li en de eerste ::;yllabe van het 
volgende element op het eigenlijke schrijfvlak gesehreven, de 
groote rest st'1.at op den rand; gevolg is dat de laatste letter
grepen van Obvers en Revers elkaar verdringen. Op den beneden
rand onder Obvers staan eenige onlees bare tcekens, die eehter 
geen eigennaam (althans \7<1.n de soort: i-U- etc.) vormen. Deze 
beschreven rand onder Obve1'8 (!) doet de vraag opkomen of 
deze text missehien in twee tempo's beschreven is, en Obvers 
en Revers niet van dczelfde hand zijn; immel's regelmatig zou 
zijn (h1.t het onden;chrift 11<1. Revers volgde. In verband hiermede 
is ook merkwaardig dat de schrijvel' van Obvers zijn namen 
zooveel mogelijk op het schrijfvlak heeft gehonden en Hever 
d'1.n op den rand de oversehietende teekens tusschen de regels 
zette, terw~jl daarentegen de schrijver van Revers zonder 
aarzelen den geheelen rand gebruikte en eerst als daar geen 
plaats meer was de resteerende teekens tussehen de regels 
plaat.ste ('t eenige geval is hier R. r. 5, de syllaben -an-ni). 

.. 
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" Til men geen twee schrijvers aannemen, dan zon men moeten 
veronderstellen dat de platte zijde (welke wij Obvel's noemden) 
de achterkant is, de gebogen zijde (welke wij Revers noemden) 
de voorzij de; mij is niet bekend of hiervan gevallell gevonden zijn. 
'Vel doet de inhond van den text eerder een schrijver vermoeden, 
en kan de meerdere eenvond van de namen op Revers deze zijde 
als aanvar.g doen vermoeden. 

Namenl~jsten met het element i-li- als aanvang, of nameIl
groepen van dezen aard in groote namenlijsten, waren reeds 
bekend. Voorzoover ons bekend, is Gron. 797 de negende text 
van dezen aard onder de gepnbliceerde. Tel' vergelijking eloen 
wij ze hiel' volgen. 

A. 	 CHlERA, UMBS XI, ], text 1 Rev . IV, 5 s.s. (vgl. p. 54, 
nr. 64-66). 

i-li-lm-ti (zie bz. 1348 ) 


i-li-ga -ti (" " J 3221
) 


i-li-a -ti (" " 1 7010
) 


B. 	En dnplicaat hiervan, Ui\IBS XI, 3, text 71, I, 4-6 heeft: 

i-li-pu-ti 
i-li-a-da~,-ti (zie bz.1331, 2) 

i-U-a-ti 
Beiden behoore11 tot het gl'oote "Syllabal''' van Akkadische 
eigennamen (ongeveer 315 namen, in groepen van drie), 
door CHIERA gereconstrneerd. 

C. 	Tot het bovengenoemde "Syllabar" behoort ook UlVIBS 
XI, 1, text 35 (Obv.) r. 1-3: 

i-li-Mn-ra-an-[nil (zie bz. 11315) 


i-li-as-ra-an-n'i (" ,,1462 ) 


i-u-rwr-ra -an-ni (" ,,1463 
) 


D. 	Van deze groep geeft UMBS XI, 3, text 71, III 7 ss. (zie 
boven) een dllpIicaat met variant: 

i-li-am-ra-an-ni 

i-U-as-ra-an-ni 

i-U-ar- ..... . 


E. CHlERA UlVIBS XI, 2, tl 
nr. 1598 ss.) bevat: 

i-li-a-ilurn 
i-li-a-el-lu1n? ? 
i-U-bitu1n 
i-li-biti-su? 
i-li-a-(I,um 
i-li-a-l~ ? 

F. 	Hetzelfde werk heeft al 
i-li-a-~~i 
i-li-a-bi 
i-U-ilu1n 

G. 	 Ibidem, als deeI van e 
19-24 	(vgl. p. 125): 

i-li-ba ?-ni-ni 
i-li-AN-un~ni 

i-li-ba-as-ti 
i-li-ma -lik-i 
i-li-bar ?-zi ... . 
i-U- .. . ...... . 

H. 	ITT II 853 is een "ta 
les elenx faces les memE 
(diam. 80 mm): 

i-U-ki-ti(l) 
i-li-ki-ib-ri 
i-U-ki-a-bi 

.J. 	 NIEs-KEISER 47 is een 
i-li 
i-U-i-li 
i-li-i-mi-ti 

Slechts een naam van 
geheel geIijk voor; n1. R. 
verwant zijn Rev. 3: i-lH 
F, r. 3: i-li-il'ttm; eveneeJ 
1A~-a-bi; Obv. 4 : i-li-ki· 
obv. 8: i-li-ga-ti-Ifn-ba-nt 
text A, r. 2: i-li-gn-ti. 
text voldoende belicht, de 
gegeven bladzijden onder 
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E. 	CHIERA UMBS XI, 2, text 59 (Rev.), r. 1-6 (vgl. p. 147, 
nr. 	] 598 ss.) bevat: 


i-li-a-ilum (zie bz. ] 087 ) 


i-li-a-el-lum? ? 

i-ii-bilum (" " 13824

) 


i-li-biti-su ? (" " 13824
) 


i-li-a- !tum (" " 1077
) 


i-U-a-U? 
 (" " 1037
) 

F. 	Hetzelfde werk heeft als text 60 (Obv.) II, r. 4-6: 
i-l'i-a- ~i (zie hz. 1077 ) 

i-li-ct-bi (" " lOP) 

i-li-ilu'm (" " 1087

) 


G. 	 Ibidem, als deel van een Amorietische lijst, text 1, X, r. 
19-24 	(vgl. p. 125): 


i-li-ba ?-ni-ni (zie bz. 807 ) 


i-U-AN-un-ni (" " ]092°) 

i-U-ba-as-ti (" " 17(12

) 


i-li-ma-lik-i (" " 13414
) 


i-li-bar ?-zi ... . 

i-li- ......... . 


H. 	ITT II 853 is een "tablette lenticulaire plate, portant sur 
les deux faces les meme trois mots", een "modele d'ecoliers" 
(diam. 80 mm): 

i-li-ki-ti(l) (zie bz. 17(13 ) 


i-li-ki-ib-ri (" " 1329
) 


i-U-lci-a-b'i (" " 10 P2) 


J. 	 NIES-KEISER 47 is een ronde schooltext, lnidende: 
i-U (zie hz. 1087 ) 

i-li-i-li (" " 1087
) 

i-li-i-mi-ti (" " 90 6 ) 

Slechts een naam van Gron. 797 komt in deze acht texten 
geheel gelijk VOOl'; nl. Rev. 6: i-ti-lci-ib-ri, vgl. text H , r. 3; 
verwant zijn Rev. 3: i-li-ma-ilmn, text E, r. 1: i-li-a-ilum, text 
F, r . 3: i-li-itum; eveneens Rev. 4: i-li-ma-a-bi, text F, r. 2: 
i-li-a-bi; Obv. 4 : i-li-lci-ma-a,-bi-ia, text H, r. 3: i-li-ki-a-bi; 
Obv. 8: i-li-ga-ti-ya-ba-a,t is blijkbaar een volledig r vorm van 
text A, r. 2: i-li-ga-ti. Is hiermede de beteekenis van den 
text voldoende belicht, de inhoud der namen wordt op de aan
gegeven bladzijden onderzocht. 

• 
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f. Bewerkingen van het mater-iaal. 

De bewerkingen van het eigennamen-materiaal zijn van be
trekkelijk recenten datum, n.l. voor het grootste en belangrijkste 
deel uit deze eeuw. nhrkante data zijn de jaren 1905- '06, 
1912 en 1914, toen respectievelijk vier namenboeken verschenen, 
die het materiaal uit de~ tijd del' Dynastie van Amurru, den 
Nw.-Babylonischen tijd (Samas-sum-ukin (669) tot Alexander), 
de Cassietisc:he periode en de Assyrische bronnen verzamelden 
en bewerkten. Het zijn: H. RA~KE, E(bl'ly Babyloninn PeTsona.l 
Names jrom the published tablets oj the so-wlled Hamllw,mbi 
Dyna,sty (B.C. 2000), BE Series D, Vol. III , Philadelphia 190':-;; 
KNUT L. TALLQUIST, N euba,bylom:sches -,-Yamenb1lck zu den 
Geschafts'l(.dncnden ans de'!' Zeit des Su,'rrw.S8'Unmkin his Xei'xes, 
Leipzig 1906; A. T. CLAY, Pe(sonftl lVame8 from Ounei/OTrn 
Insc1'iptions of the Oassite pe1'iod, New Haven 1912; KNUT L. 
TALLQUIST, Assyrian Pe'!'smwl Nnmes, Acta Societatis Scien
tiarum Fennicae, Tom. XLIII, no 1, Helsingfors 1914, (blijkens 
de inleiding is him'in veeI materiaal van C. W. JOHNS afkomstig, 
verwerkt). Voor dc Sumerische nomenclatuur heeft een dergel~jk 
werk gedaan E. HUBER, Die Persanemwmen ,in den Keilsclwift
u.rl.;~mden a,1(S der Zeit de1' ]{onige von U'I' nnd Nisin, AssyI'. 
Bibl. XXI, Leipzig 1907.1 

Het lag voor de hand, dat wij ons ondel'zoek aanvanke1ijk 
voornamelijk op het in bovengenoemde werken verzamclde 
materiaal gl'ondden. 

De litteratuur over de Assyrisch-Babylonische eigennamen 
vangt, gelijkt te verwachten was, reeds vool' het versc:hijIlen 
dier namenboeken aan. Uit de vorige eeuw kunnen reeds ver
meld worden: J O. ~fENANT, Les noms pTOpTes A sSYTiens, Paris 
1861; EB. SCHRADER in ZDMG 26 (1872), S. lU5-167; 
J. OPPERT et J. n1ENANT, Doc~[rnents ju.ridiq~lCs de l' AssY1'ie et 
de In Oha-ldee, Paris 1877, pp. 349-:366; :FR. DELITZSCH, PTOlo
gemena. eines neuen Hebr.-nmm. Worterbuch8, Leipzig 1886, 
S. 198-212. 

Professor HOMMEL van Munchen heeft gedurig op het belang 
der eigennamen-studie gewezen (RANKE en HuBER erkennen 
hem -veel voar hun arbeid verschuldigd te z:ij n); Professor 
H. V. HILPRECHT van de Pennsylvania-Universiteit te Phila
delphul. heeft mede een groot aandeel in cleze studie (RANKE 

1 Een aanvulling van Huber gaf DAVID IV. NIYHR~IAN, Babyloniaca 
IV, 1909-'10, na.ar PINCHES, The Amhul'st Tablets, London 1908. 

PN is onder zijn redactie VE 

BE IX, pp. 20-29, 47-77 
S. 331-337, Lisles anomast 
Sa.rgani et de la denxihne D! 
zonder vermelding van br01 
C. W. JOHNS gaf kostbaar 
Cambridge 1901, en heeft }
aan T ALLQUIST voor diens 
taten van een jarcnlangen i 

1)wsticon Babylom:ac'um, tel' 
CLAY gaf reeds voorarbeid 
72. FR. DELITZSCH heeft, b 
(zie boven) , "Bemerk'ulIgen ; 
'Und J(onigsnamen" gepublic 
K e'ihnsch1'i ftliches N amenbw 
woordenboeken wordt gedu 
aIleen in manuscript en weI 
en manuscrip t en naa,r Ami 
naar het schijnt, een studie 
Pi'oper N Mne8 from the pu.bl 
A, Vol. X, vgl. TALLQUIST 

Verscheidene bewerkingel 
z~jn in deze eeuw versclH 
Dissertatie van 1902, vr~jWf 
namen uit de Hammumpi
wijze. P. DHOR~IE gaf em 
propl'es babyloniens ((, l' epoq 
S1:n, BA VI, 3 (1907), S, 6i 
helaas slechts den aanvang 
a,uj dem Obelisk del' .Manis 
Een tweecle studie van P. 
pe1'sonnes (t Lagas 2, BA X: 
p rae-Sargonische Sumerisc 
Untersuchungen zu den 'iu 
8chriftdcnkmale1' 1!erofjentlic 
5 (1909) als hoofdstuk III f 

van Die Eige:nnamen in dl 

1 De namen zijn verzameld 
tablette8 Chaldeenne8, Paris 1908 
over dit artikel: "llOUS avons p o 
2 "" eder verzameld uit THUREA 
42a8 en 2758, vgl. RA VI, p. 
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PN is onder zijn redactie verschenen en vgl. zijn inleiding op 
BE IX, pp. 20- 29, 47-77). V. SCHElL gaf, ZA XII (1897), 
S. 331-337, Listes anomastiques 1'r!digees d'ap1'es les textes de 
Sarga.ni et de la deuxierne Dynastie d' Ur, in spijkerschrift, helaas 
zonder vermelding van bronnen en zonder nadere bewerking. 
C. W. JOHNS gaf kostbaar Assyrisch materiaal in ADD III, 
Cambridge 1901, en heeft het onderzoek zeer bevorderd door 
aan TALLQUIST VOOl" diens Assyrian Pe1'sO'Ylal Names de resul
taten van een jarenlangen a,rbeid voor een voorgenomen 011.0

lIwsticon Babylonia,cnm, tel' beschikking te stellen. Ook A. T. 
CLAY gaf reeds vooral'beid in BE X (1904), pp. 15-21, 37
72. FR. DELITZSCH heeft, behalve de gegevens in Prolegomena 
(zie boven) , "Bemerkungen Z1~ einigen a.lt-babylon'ischen Pe1"sO'Yl,en
nncl Kom:gsnamen" gepubliceerd in BA II 3, zijn voorgenomen 
KeilinschT'iftlicltes N amenbuch (vgl. BA II, S. 390; ook in zijn 
woordenboeken wordt gedurig hiernaar verwezen) bestaat nog 
aIleen in manuscript en werd in 1923 met zijne overige boekell 
en manuscripten naar Amcrika verkocht; niet verschenen is, 
naar het schijnt, een studie van V. 'V. DIPPEL, Neo-Babylonian 
Proper Names from the published Texts (reeds geciteerd BE SCI'. 

A, Vol. X, vgl. TALLQUIST NB, S. III). 
Verscheidene bewerkingen van het per oonsnamen-matel'iaal 

zijn in cleze eeuw verschcncn. H. H..A:Nlm behandelt in zijn 
D1:sserta.tie van 1902, vrijwcl aJle vragen, die met de persoons
namen uit de Hammurapi-Dynastie samenhangen, op hcldere 
wijze. P. DHORiHE gaf een beredeneerde lijst van Les noms 
propres ba,bylowiens a l'epoq1w de Sargon l' ancien et de N aram
Sin, BA VI, 3 (1907), S. 63~881, J. HOSCHANDER publiceerde 
helaas slechts den aanvang van een studie: Die Personennamen 
at!! clem Obelisk der _lYlanistusu, in ZA XX (1907), S. 246 ff. 
Een tweede studie van P. DHORME: Les plus anciens noms de 
petsonnes Ii La,gaP, BA XXII (1909), S. 284-316, behandelt 
prae-Sargonischc Sumerische namen. A. UNGNAD gaf in zijn 
Unters'Uchungen z'U den im V I I. H efte der Vorde1"asiatischen 
Schriftdenkmiile1' veroffentlichten Urlcunden aus Dilba,t, BA VI, 
5 (1909) als hoofdstuk III een zeer nauwgezette en klare studie 
van Die Eigennamen in den Dilbater U1'kunden", behoorende 

1 De namen zijn vel'zameld uit Fr. THUREAU DANGIN, Rec1I,eil de 
tablettes Chaldeennes, Pn,ris 1903, 3e serie; ZA XXII, S. 285 zegt DHORME 
over dit artikel: "nous avons pousse trap loin l'interpretation semitique". 
2 '\Teder vel'zameld uit THUREAU-DANGIN RTC, aangevuld door LOUVRE 
4238 en 2i53, vgl. RA VI, p. 139, 143. 

http:Sarga.ni
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tot de tweede helft van de Dynastie van Amurru (Hammurapi 
e.v.). Op Sumerisoh terrein voert weer de dissertatie van A. 
POEBEL (zie bz. 51)1. H. HOL3-!A vermeerderde 't inzieht in een 
bepaalde groep eigennamen door zijn studie: Die assyrisch
babylonischen Personennamen der Fonn quttulu, mit besonderer 
BerUcksichtignng del' TVorter fur K orperfehle1', Helsinki, 1914 2. 

vVij noemdon reeds het zeer belangr~jke ol1derzoek van de 
Nippnr-sohooltexten door EDWARD CRlERA, Lists of Personal 
Names from the Temple School of Nippur, UMBS XI, Pt. 1, 
A Syllabary of Personal Names, Phila.delphia 1916, Pt. 2 Lists 
of Aldwdicm Personal Names, Phil. 1916, Pt. 3 Lists of Su
merian Personal Na,mes, Phil. 1919, een werle dat een VOOl'

nitgang op ons terrein beteekent. De texten zijn grootendeels 
nit den tijd van het tweede deel del' Dynastie van Isin, dat 
samenvalt mot het begin del' Dynastie van Amurru, maar gaa,n 
gedeeltelijk terug tot de periode van Sargon (l.o. Pt. 1, p. 17 s.). 
Tussehen het tweede on derde deel van CHIERA'S arbeid ver
sehenen in de Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. by 
JAMES HASTINGS, Vol. IX (Edinburgh, T. and T. CLARK, 1917) 
het mooie ovel'zieht van A. T. CLAY: Babylonian Names (l.e. 
p. 140-143) en de stimuleerende, nieuwe geziehtspunten openen
de arbeid van ST. LANGDON, Sumerian Names (l.e. p. 171-] 75).3 

g. N ie1Lwere textuitgaven. 

Sedert de versehijning van de genoemde vijf namenboeken 
is de stroom van publicaties van spijkerschrifttexten niet op
gehouden. 'Vij geven een overzicht van de voor ons gebied 
belangrijkste dier nieuwe publieaties. 

1. PRAE-SARGONISCHlE TIJD: 
Bij de door LANGDON ERE IX, p. 175 genoemde litteratuur: 

ALLOTTE DE LA FUYE, Docnments presargoniqnes, 1908-1913; 
H . DE GENOUILLAC, Tablettes Su,miTiennes Archa'iques, Paris 
1909; l\r. I. HUSSEY, Sumerian Tablets in The JIarvard Semitic 
.1J1Juseum, Chiefly from the Reigns of Lugalanda and Unl,kagina 

1 CHIERA UM XI, pI. 1, p. 13 zegt van deze studie: "a very important 
dissert.ation, which, probably because of its small size, does not appear 
to have received all the attention it properly deservp~". 2 Nachtrage 
op dit werk gaf HOLMA in de Annales Acad. Scient. Fennicae, Afd. B 
XV, 1, S. 7-11, Helsinki 1921. 3 Vgl. ook een artikel van CHIERA 
in JAOS 39 (1919) p. 261-282. Voor de studies over den religieuzen 
inhoud der namen zie beneden bz. 41 v. 

of Lagash (Harvard Sem. Seri 
NIKOLSKY, De oudste docnm 
(in het Russiseh), Petersbu: 
RTC (1903) nr. 1-76, kan 
Business and Administmtive 
to the Dynasty of Aga,de . U 
H. DE GENOUILLAC, Textes d 
d'AgacU et de l'epoq'lle d'Ur, 

II. SARGONISCHE EN POST
KASTLE VAN UR. 

LANGDON l.e. noemt de st 
(zie boven), V. SCHELL, DE 
HOSCHANDER'S studie), FE 
l' epoque d' Agade, ITT I, 1 
THUREAU-DANGIN, RTC nr 
tie van Gutium : S. LANGD( 
Miinehen 1914. Hiel'bij bel 
van ITT II (H. DE GENot 
et de l'epoq'tte d' Ur, 1910) en 
L. LEGRAIN, Ta,blettes de C 
Dyna,st1:e d' Agade (l\1l;moires 
Vol. XIV) Paris 1913. 

III. UR-ISIN- LARSA. 
D e littcratuul' van HUBE 

·werken : G. A. BARTON, fla 

form Tablets, 01' Docnments 
(3 pa rts), Philadelphia, 1905 
1910 (zie boven); D. 'N. 1 
Docnments from the S econ 
Philadelphia 1910; H. DE 

Paris 1911; idem La, Trou 
LANGDON, Tablets of the Arc 
(zie boven); H. DE GENOUILI 
J.912; K.. DELAPORTE, T extl 
vgl ook ITT V (zie bover 
Le temps des rois d' Ur (Bi 
fasc. 99), Paris 1912 ; EDW 
Doc~tnLents from N 'ip]J1£1., ch 
LaTsa, (UMBS VIII, 1) Pt 
namen), C. E. K.EYSER, C1/.1~' 
B. C. (Bab. Records in the 
New York 1914; G. CO~ 
Economique d' Umma (BibL 
2 
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of Lagash (Harvard Sem. Series, Vol. III) Cambridge 1912, M. V. 
NlKOLSKY, De oudste docurne:nten van het Ohaldeesche tijdpel'lc, 
(in het Russiseh), Petersburg 1908 en FR. THUREAU-DANGlN, 
RTC (1903) nr. 1-76, kan gevoegd G. A. BARTON, Sumerian 
Business and Administwtive Documents trom. the ea1'liest Times 
to the Dynasty of Agaele . UMBS IX, 1, Philadelphia 1915 en 
H. DE GENOUILLAC, Textes de l' epoque pt'esargonique, de l'epoq1le 
d' Agade et de l'ipoque d'V1', ITT V, 1921, 

II. SARGONlSCHE EN POST-SARGOXlSCHE PERIODE TOT DE DY
NASTlE VAN un. 

LANGDON I.e. noemt de studie van DHOR~'IE, BA VI, 3, 1907 
(zie boven), V. SCHElL, DEP II, Paris 1900 (Ylanistusu, vgl. 
HOSCHANDER'S studie), FR. TH'C'REAU-DANGlN, Textes de 
l'ipoque el' Agade, ITT I , 1910; voor de middelste periode: 
THUREAU-DANGLN, RTC nr. 180- 260; VOOI' den tijd del' dynas
tie van Gutium: S, LANGDON, Historical and Religi01ls Texts , 
Miinchen 1914. Hiel'bij behoort nog een gedeelte der t exten 
van ITT II (H. DE GKNOUlLLAC, T extes de l'epoque d' Agade 
et de l'epoq'ue d'Vr , 191 0) en i1'T V (1921, zie boven), alsmede 
L. LEGRAIN, Tablettes de Oornptabiliti etc., de l'ipoque de lao 
DYlwstie el' AgCbde (Memoires de la ~Iiss . AreMol. de la Susiane, 
Vol. XIV) Paris 1913. 

III. UR-lSlN- LARSA. 
De littcratuul' van HUBER kan aangevuld met de volgende 

werken: G. A. BARTON, Hcwe1'ford Lib-ra1'y Oollection of Ounei
forrn Tablets , or Docwnents trom the Temple Archives of Telloh 
(3 parts), Philadelphia, 1905-1914.; de dissertatie van POEBEL, 
1910 (zie boven); D. W. ~IYHR:\rAN, Surnet'ian Administrative 
Documents frorn the Second DynCbsty of Vr, BE III, pt. 1, 
Phila,delphia 1910; H. DE GKNOUlLLAC, Ta.blettes de Drihem, 
Paris 191]; idem La Trouvetille de DTihem, Paris 1911; ST. 
LANGDON, Tablets of the A1'chives of Drehem, Paris 1911; ITT JJ 
(zie boven); H. DE GENOUlLLAC, Textes de l'i]Joque el' VI' (ITT III) 
1912; K. DELAPORTE, Textes de l'c]Joque d'V1' (ITT IV) 1912; 
vgl ook iTT V (zie boven); CT XXXII 1912; L. LEGRAIN, 
Le temps des 1'ois d'V1' (Bibl. de l'Eeolc des Hautes Etudes, 
fase. 99), Paris 1912; EDW. CHIERA, Legal a.nd Administmtive 
Docurne:nts from Nippul', chiefly from the Dynasties of is'I:-n and 
LarsCb , (UMBS VIII, 1) Philadelphia 1914 (meest AkImdisehe 
namen), C. E. KEYSER, Ouneifm'm Bullae of the Thh'd iYhUenium 
B. O. (Bab. R ecords in the Library of J. P. MORGAN , Pt. III), 
New York 1914; G. CONTENAU, Oontributions a l'Histoire 
Economique d'Vrnma (Bibl. de I'Ee. d. H. Etudes, fasc. 219), 

2 
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Paris 191;'5; idem, Umma, so'Us la Dynastie d'Ur, Paris 191f) ; 
M. 1. HUSSEY , Sumen:a,n Tablets 1:n the Ha,'i' vaJ·d Sern. J11'Us. 
tJ"Om the T 'ime ot the Dyna,sty ot Ur (Ha,rvanl Sem. Series, 
Vol. IV) Cambridge 1915 ; H . F. LrTz, Eal·ly Babylonian Letters 
from Larsa (Yale Orienta,l Series II), 1917, idem, Selected Sume
n:an a.nd B(tbylom:a.n Texts (GMBS I, 2) Philadelphia 1919, 
JAi\IES B. NIES, Ur Dynasty Tablets chiefly trom Telloh amd 
Drehem, Leipzig 1919; ED w. CUIERA, Selected Temple Accounts 
trom Telloh, Yokha, (md Dnihem, Cun. Tablets in the Library 
of the Princeton University (Preface is geteekenel 15 Dec. 
1921), idem Old Ba,bylonian Contracts (U~'IBS VIII, 2) 1922 
(afkomstig uit Nippur, Dyna,stieen van Amurl'u, Larsa cn 18in). 

IV. DY~ASTIE VAX A}IURRU. 
Sedel't RAXKE'S llamenboek verschenen: H. RANKE: Ba,bylo

nia:n Legal a,nd Business Documents /J"0111 the Time 0/ the F'i1"st 
Dynctsty of Ba.bylon (BE Vol. VI, Pt. 1), Phila,delphia 1906, 
A. POEBEL, Babylon1:an Legal and Adrninistndive Doc'Uments 
from the 'Time 0/ the First Dyna,sty of Babylon, chiefly from 
NiZJp'U]' (BE Vol. VI, Pt . 2), Philadelphia 19D7, UNGNAD 'S 
D1:Zbat-U1·kunden 1909 (zie boven); FR. THUREAU-DAXGIN, 
Lett1'es et Contmctes de l' Epoq1te de la Prem:iere Dynastie Ba,by
lOn1:enne, Pa,ris 1910 ; M. SCHORR, U1·kunden des a.ltbabylonischen 
Zivil- und PJ"Ozessrechts (VB, V) , Leipzig 1913; H . H. 1!-'IG"GLLA, 
Altbabylonische Vertriige (VAS XIII) , L eipzig 1014, A. UNGNAD, 
Babylonische Brie/e aus de]' Zwit de]' Hammu'fapi-Dyna,stie (VB, 
VI), Leipzig 1914, idem, Babylonia.n Leiters 0/ the Hamrrrura7J'i 
Period (U}>IBS VII), Philadelphia 1915; ED\\,. CmERA, CMBSXI, 
1916 (zie boven); JAMES B. NIES and CLARENCE E. KEISER, 
H iston:ca.l, Religious and Economic Texts and Antiq1tities (Babyl. 
Inser. in the ColI. of Ja.mes B. Nies , Vol. II), New Haven 1920 
(cle nrs. 68-103); EDW. CHIERA, U~IBS VIII, 2,1922 (zie boven); 
ook zage n wij door: P. KOSCHAKER und A. UNGNAD, Hamwt1Jra.bi's 
Gesetz, Bel. VI, U ebersetzte U 1·kunden mit Rechtserldutenmgen, 
Leipzig 1923. 

v. DE BABYLONISCHE )HDDELEEUWEN. 
No. het namenbock van CLAY vonden we op dit gebied geen 

vool' ons doel belangrijke uitgaven; NIES-KEISER, 1920 (zie 
boven) lleeft 2 texten, nr. 106, 107 nit den Cassietischen tijd. 

VI. ASSYRLE . 
'l'ot de oudste gcgevens in zake Assyrisehe personennamen 

behooren de zoogenaamdc Cappadoeische texten, afkomstig uit 
K tiltepe ; bij de vij f publieaties in de litteratuurlij st van 
TALLQUIST, Assyrian P. N. kunnen thans gevocgd G. CONTENAU, 

Trente tablettes Cappadoc 
ciennes (Mnsee dn Lou· 
Textes Cuneiformes IV) 
docian tablets in the Br'itisl 
MVAG 26, 3 (1.921), S. 
und Assyrien, Heidelberf 

Vele namcn geeft O. I 
verschiedenen Inlwlts (35 , 

VII. DE ~IEUW-J3ABYLt 

T ALLQUIST' S N (tmenb1t 
Business Documents ot " 
reign of Da,ri1ts II (UN 
Legal Documents /1·om E 
Records in the Library 
1913, CLARENCE E. KEI 

written '£11, the N eo- Babylon 
of JAMES B. NIES, Vol. 
periocle 625- 522 v. C,) 
/1'om ETech (Yale (hien 
lallU tot Darius 1; NIEs-: 
1:36 (tot uit den t'1i d var. 

N amen nit verschillem 
HistOTica,l Texts tUMRS, 
Inscriptions (Yale Orien 
H istOTica.l Fragments (U 

Eel: kort ovel'zieht m 
vinca, men bij B. MEISS 
berg 1920, S. 394-399. 

1 E. EBELIN G A tiS dem LE 
z. Jahresbericht des Humb 
talingen vall texten uit B: 
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TTente tablettes Cappadoc1:ennes, 1919, idem, Tablettes Capp(~do
ciennes (1Husee du Louvre, D ep. des antiqnites orientales, 
Textes Cuneiformes IV) ] 920 en CuneifoTm texts f1'om Cnppa
doc'ian tablets in the British .1.11useum I, 1921. Zie ook KOSCHAKER 
MVAG 26, 3 (1921), S. 10, A. 1 en B. MEISSNER, Babylonien 
und AssY1'ien, Heidelberg, 1920, S. 174. 

Vele namen geeft O. SCHROEDER, Keilschrifttea;te nus Assn'i' 
veTschiedenen lnhalts (35 Wiss. Veroff. des D.O.G.), Leipzig] 920. 

VII. DE KIEUW-DABYLONISCHE EN LATERE PERIODEN. 
TALLQUIST'S 11,Tnmenbuch kan aangevnld met: A. T. CLAY, 

Business Documents of .1.11urnshu sons of N1:PpUT, dnted -in de 
reign of DnTius II (UMBS II, I). Philadelphia 1912, idem, 
Legnl Documents f1'om Erech, elated in the Seleueid Em (Babyl. 
Records in the Library of J. P. MORGAN, Pt. II), New York 
19] 3, CLARENCE E. KEISER, Lette1's a.nd Contmets from E-reek 
written in the Neo-B(~bylonian Period (Ba,b. Inscr. in the Collection 
of JAMES B. NIES, Vol. I), New Ha,ven 19] 7 (texten nit de 
pel'iode 625-522 v. C.); A. T. CLAY, Neo-babyloninn LetteTs 
fTom E1'eck (Yale Oriental Series, Vol. III), 1919, tijd Ka,nda
lann tot Darius 1.; NIEs-KEISER, 1920 (zie boven) de nrs. 108
136 (tot uit den tijd van Alexander).! 

Namen uit verschillende perioden bevatten voorts A. POEBEL, 
HistOTiwl Texts (Ul\iRS, IV, I) 1914; A. T. CLAY, lYliscellaneons 
InscTiptions (Yale Oriental Series I), 1915 en LJ<JON LEGRAIN, 
Historiwl Fmgments (UMBS XIII) 1922. 

Een kort ovel'zicht over Snmerisch-Akkadische naamgeving 
vinclt men bij B. :iUEISSNER, Babylonien und Assyrien, Heidel
berg 1920, S. 394-399. 

1 E. EBELING Aus dem Leben der iii.dischcn E:cuZanten nViss. Beilage 
z. Jahresbericht des Humboldt Gymn.) 32 S., Berlin 1914, bevat ve1'
talingen van texten uit BE IX en X ell U.i:I'IBS II pt. 1. 


