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Voorwoord. 

Dit proefschrift omvat een aantal studies van de midden-Aramese 

schriften van Syrië, Mesopotamia, Perzië en aangrenzende gebieden. 

Deze studies worden hiermee in boek-vorm en in het Nederlands uitge

geven; het ligt in de bedoeling ze in de komende tijd in artikel-vorm 

en in het Engels te publiceren (het eerste artikel, dat gaat over het 

Palmyreense schrift, wordt in de loop van dit jaar uitgegeven door de 

Bar-Ilan Universiteit te Tel Aviv). 

Met het verschijnen van dit proefschrift is een woord van dank aan 

allen, die mij daarbij hebben geholpen op zijn plaats. 

In de eerste plaats wil ik mijn erkentelijkheid tot uitdrukking 

brengen jegens mijn promotor, prof. dr. H.J.W. Drijvers, die mijn be

langstelling voor de studie van de talen en culturen van het gebied, 

waarop het proefschrift betrekking heeft, in hoge mate heeft gewekt en 

mij met zijn deskundige adviezen heeft geïnspireerd en gestimuleerd 

bij het voorbereiden en voltooien van dit proefschrift. 

Ook aan de co-promotor, prof. dr. J.H. Hospers, spreek ik mijn dank 

uit voor zijn boeiend onderricht in de Semitische talen en hun letterkunde 

en voor zijn begeleiding van het promotie-onderzoek. 

Verder ben ik prof. dr. J. Naveh erkentelijk voor de opmerkingen, 

die hij bij de aanvang van het promotie-onderzoek heeft gemaakt. 

De medewerkers en medewerksters van het Bureau van de Faculteit der 

Letteren van de RU Groningen dank ik voor hun belangstelling en daad

werkelijke hulp. 

Glimmen, 17 april 1982. 

Voor Berber, 

Jessica en 

Joost. 
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