
Summary 

 

   This dissertation deals with the Middle Babylonian aklu texts. In these documents several 

expenditures of agricultural products are labeled as aklu. The products issued were intended for 

several purposes like banquets, offerings, fodder for animals, provisions for caravans, etc. The aklu 

activities are attested for at least 135 years (1350 BCE, Burna-Buriyaš year 10, to 1216 BCE, 

Adad-šuma-uṣur year 1). The aklu documents are known from at least four areas in Babylonia: 

Nippur and its environs, Das Archiv des Speichers (South), Ur (South) and Dur-Kurigalzu (North). 

In most cases the content of an aklu text is relatively simple so it is difficult to figure out exactly 

what a document means. The photos of the aklu texts and the seal impressions on them can be 

consulted at the website of the Cuneiform Digital Library Initiative. 

The aklu documents are studied using the seal impressions found on them. By comparing the seal 

impressions on one group of texts with other groups, we can understand the aklu expenditures from a 

different point of view. In addition, we can deepen our knowledge employing a prosopographical 

study of the documents from Dur-Enlilē. The aklu documents are furthermore investigated according 

to several categories like seal references, year, month, day, key persons, professions, commodities, 

place names, and other notes found on the texts.  

In the aklu documents we find artisans like brewers, millers, oil-pressers, and shepherds who 

prepared the commodities. However, the persons supervising these artisans do not seem to have 

sealed the documents. Instead, certain administrative officials sealed the documents, meaning that 

the aklu activities reflect administrative affairs. The royal family was involved in the aklu activities 

because some commodities (for example beer or flour) were issued for the coming and going of the 

king (elē šarri and arād šarri). Also, the offerings often attested in the aklu documents imply that 

the temples were somehow concerned with the aklu expenditures. Some persons who sealed the aklu 

documents belonged to prominent Akkadian families, like the family of Enlil-kidinnī and the family 

of Enlil-nīšu. Therefore, the aklu activities seem to have been administered by these prominent 

Akkadian families, whereas Babylonia was ruled by Kassite kings in the Middle Babylonian period. 



Samenvatting 

 

Dit proefschrift behandelt de Middel-Babylonische aklu teksten. In deze documenten worden 

diverse uitgaven van agrarische producten aangeduid als aklu. De als zodanig uitgegeven producten 

waren bedoeld voor verschillende doeleinden zoals banketten, offers, veevoer, proviand voor 

karavanen, etc. De aklu teksten zijn te dateren in een periode van minstens 135 jaar (1350 v.C.; 

Burna-Buriyaš jaar 10, tot aan 1216 v.C.; Adad-šuma-uṣur jaar 1). Ze zijn bekend uit vier plaatsen in 

Babylonië: Nippur en directe omgeving, Das Archiv des Speichers (Zuid), Ur (Zuid) en tenslotte 

Dur-Kurigalzu (Noord). 

In de meeste gevallen is de inhoud van een aklu tekst eenvoudig waardoor het moeilijk is om de 

precieze achterliggende betekenis ervan te begrijpen. Foto’s van de aklu teksten zijn te raadplegen 

op de website van het Cuneiform Digital Library Initiative, hierdoor kunnen de teksten en hun 

zegelafdrukken gemakkelijk worden gecontroleerd. 

Dit proefschrift bestudeert de aklu documenten met behulp van de zegelafdrukken die erop zijn 

afgerold. Door de zegelafdrukken van een groep teksten te vergelijken met die van een andere groep 

kunnen we de aklu uitgaven vanuit een ander standpunt benaderen. Daarnaast is het mogelijk om de 

achtergrond van de aklu activiteiten door middel van een prosopografische studie uit het plaatsje 

Dur-Enlilē te verdiepen. De aklu documenten worden voorts bestudeerd op basis van een aantal 

categorieën zoals de zegelreferenties, jaar, maand, dag, hoofdpersonen, beroepen, koopwaar, 

plaatsnamen en diverse andere notities.  

In de aklu teksten vinden we ambachtslieden zoals brouwers, molenaars, oliepersers en herders 

die de producten bereidden. Echter, de personen die toezagen op de ambachtslieden lijken de 

documenten niet te hebben gezegeld. Het blijkt dat bepaalde ambtenaren de documenten zegelden, 

ze reflecteren dus bestuurszaken. Zo was de koninklijke familie erbij betrokken omdat sommige 

producten (bijvoorbeeld bier of meel) werden uitgegeven voor het komen of gaan van de koning (elē 

šarri en arād šarri). Door de vermelding van offers blijkt het tevens dat de tempels bij de aklu 

uitgaven betrokken waren. Sommige mensen die de aklu documenten zegelden behoorden tot 

prominente Akkadisch families, bijvoorbeeld de familie van Enlil-kidinnī en die van Enlil-nīšu. De 

aklu uitgaven lijken dus te zijn gedaan door prominente Akkadisch families, terwijl Babylonië in de 

Middel-Babylonische periode door Kassitische koningen werd geregeerd. 


