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Hoorcollege:  
 
Titel: The Medium is the Message: Aramese berichten uit Elefantine (Egypte, 5de eeuw v. Chr.) 
 
Docent: Dr. Margaretha Folmer 
Dr. Margaretha Folmer is universitair docent Aramees. Ze doet onderzoek en geeft onderwijs op het 
terrein van oudere vormen van het Aramees en het Klassiek Hebreeuws. Gespecialiseerd in het Aramees 
uit de Perzische tijd, Aramese bijbelvertalingen, de Joodse magische traditie en het Klassiek Hebreeuws. 
 
Korte omschrijving: 
Wat kunnen gebruikte schrijfmaterialen (media) ons vertellen over de inhoud van de teksten die op deze 
materialen worden geschreven? Met die vraag in het achterhoofd kijken we naar Aramese berichten 
(messages) geschreven door een groep Judeeërs woonachtig op het eiland Elefantine in de 5de eeuw voor 
Christus. De moderne mens communiceert vaak per Email en WhatsApp, snelle maar vaak ook vluchtige 
media. In dit college gaan we op zoek naar de parallellen en de verschillen tussen de 
communicatiemiddelen in de antieke en de moderne wereld. 
 
Werkgroep: 
 
Titel: Koning Sanherib bouwt Ninivé 
 
Docent: Dr. Jan Gerrit Dercksen 
Dr. Jan Gerrit Dercksen is universitair docent Akkadisch. Specialisatie: geschiedenis en economie van 
Irak, Syrië en Turkije, met name de Oudassyrische periode (2000-1700). Gepromoveerd op een 
proefschrift over de Oudassyrische handel in koper in Anatolië. 
 
Korte omschrijving: 
In dit werkcollege wordt een grote inscriptie van de Nieuwassyrische koning Sanherib (705-681 v.Chr.) 
behandeld aan de hand van de Inleiding en het afsluitende Bouwbericht. Dit vertelt ons over het 
ideaalbeeld van de toenmalige koning en zijn zwakheden. Tijdens het college wordt nader ingegaan op 
de ontstaansgeschiedenis van deze inscriptie en de bouwpolitiek van Sanherib. 
 
Voorbereiding: 
Bestudeer de inscriptie van Sanherib kolom I 1 t/m 19 (inleiding) en VI 36 t/m 85 in de Engelse vertaling. 
[ook te raadplegen als Sennacherib 022 op: http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/corpus/] 
 
1. De inscriptie is geschreven in het Akkadisch en in spijkerschrift. Hierbij zijn Sumerische woordtekens 
(in hoofdletters) gebruikt, maar ook Akkadische woorden (in lettergrepen; cursief gedrukt).  In de eerste 
drie regels staat 5 keer het Sumerische woordteken voor "koning".  Hoe luidt dit en wat is de Akkadische 
vertaling van dat woord? Gebruik de website museum.upenn.edu/epsd1/nepsd-frame.html 
 
2. De laatste regels bevatten een datering. In Assyrië werd het jaar genoemd naar de eponiem (limu in 
het Akkadisch). Dateer de beide exemplaren van deze inscriptie met behulp van het boek SAAS 2, dat je 
digitaal kunt raadplegen onder SAAo: State Archives of Assyria Online - Oracc. 
 
3. Onderzoek welke bouwmaterialen in het Bouwbericht worden genoemd en waar deze vandaan werden 
gehaald. 
 


