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Hoofdstuk 1: INLEIDING. 

1.1. De Aramese schriften. 

Aan de Aramese schriften zijn - zowel in het kader van 

meer algemene werken over het schrift, het alfabet, de epi-

grafie etc. als in het kader van specialistische artikelen 

en boeken - vele studies gewijd . 

Als één der eersten heeft M. Lidzbarski in zijn in 1898 

te Weimar uitgegeven Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik 

aangegeven hoe volgens hem het Aramese schrift zich geleidelijk 

heeft ontwikkeld uit het Phoenicische schrift, waarvan het 

zich aanvankelijk niet onderscheidde. Hij noemde de oudste 

vorm van het Aramese schrift archaisch en onderscheidde daar

van de "midden-vorm" uit de Perzische tijd. Hij stelde dat 

omstreeks de 2e eeuw v.Chr. in geheel Voor-Azië bijna hetzelfde 

Aramese schrift moet zijn gebruikt, waaruit zich vervolgens 

parallel het Hebreeuwse, Palmyreense en Nabatese schrift zouden 

hebben ontwikkeld. Hij illustreerde zijn verhandeling over 

het Aramese schrift met nauwkeurige tabellen. 

Vóór Lidzbarski had reeds J. Euting op zorgvuldige wijze 

tabellarische overzichten van Aramese lettertekens vervaardigd. 

Een rijke verzameling van Aramees epigrafisch materiaal ver

scheen vanaf 1889 in de Aramese delen van het Corpus Inscripti-

onum Semiticarum. 

Naar mate in de loop van deze eeuw steeds meer Aramese 

inscripties ( o.a. oud-Aramese, Nabatese, Palmyreense, oud-

Syrische, Hatrese, Mandese) en Aramese teksten ( zoals de 

Elefantine-papyri, de Dode-Zee-rollen, de oud-Syrische koop

akte, de Avroman-perkamenten, diverse Manichese en Mandese 

geschriften) werden gevonden, werd hoe langer hoe meer het 

belang erkend van een integraal onderzoek naar de diverse 

Aramese schriften en hun onderlinge relaties. 

Fr. Rosenthal schreef in 1939 aan het einde van zijn uit

eenzetting Zur Forschung über die Aramäische Schrift der 

aramäischen Dialekte-."Bei den Untersuchungen zur aram. Schrift 

hätte man in den letzten Jahrzehnten neben den die Publikati

onen begleitenden trefflichen Einzelbeobachtungen der Epi-
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graphiker vielleicht eine eingehende zusammenhängende Dar

stellung der einzelnen Schriftarten sich gewünscht." "Hof

fentlich findet sich bald jemand^ der diese nützliche und 
3 

zeitige Aufgabe mit Geschick anzugreifen versteht." 

De wens van Rosenthal is tot op heden slechts gedeeltelijk 

in vervulling gegaan: in 1970 verscheen te Jeruzalem het 

door Joseph Naveh geschreven boek The Development of the 
4 

Aramaic Script. In dit boek wordt de ontwikkeling van het 

Aramese schrift beschreven vanaf zijn eerste voorkomen tot 

en met de periode van het Rijksaramese schrift (+ 3e eeuw 

v.Chr.). 

In het eerste hoofdstuk van dit boek zet Naveh uiteen 

hoe het Phoenicische, het oud-Hebreeuwse en het Aramese 

schrift zijns inziens teruggaan op een zelfde stam: het 
5 

proto-Kanaänitische schrift. In het tweede hoofdstuk geeft 

hij aan hoe het oud-Hebreeuwse schrift in de 9e eeuw v.Chr. 

een andere ontwikkeling doormaakte dan het Phoenicische schrift, 

terwijl in dezelfde eeuw het Aramese schrift in feite nog 

steeds gelijk was aan het Phoenicische schrift; een meer 

onafhankelijke ontwikkeling begon zich door te zetten in het 

midden van de 8e eeuw v.Chr..In de hoofdstukken 3 tot en 

met 6 behandelt Naveh de ontwikkeling van het Aramese schrift 

(cursieve en lapidaire vormen) vanuit een diachronische 

benadering. Een synchronische, comparatieve benadering volgt 

in het 7e en laatste hoofdstuk van dit boek. Door deze 

gedegen studie van Naveh is voor het oud-Aramese en Rijks

aramese schrift voldaan aan Rosenthals "nützliche und zeitige 

Aufgabe". 

Onze bedoeling is het geweest om in aansluiting op de 

studie van Naveh een onderzoek te verrichten naar een deel 

van de latere, door ons als "midden-Aramese" aangeduide, 

schriften, nl. die, welke voorkwamen in Syrië, Mesopotamië, 

Perzië en aangrenzende gebieden. Aldus hebben wij een verdere 

invulling willen geven aan de door Rosenthal gestelde taak. 

Ter verantwoording van de aanduiding midden-Aramese 

schriften wordt hieronder kort ingegaan op de indeling van 

en de dialektvorming en schriftontwikkeling in het Aramees. 

Vervolgens wordt de begrenzing van het onderzoek toegelicht. 
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1.2. De linguistische indeling van het Aramees. 

Fr. Rosenthal heeft in zijn hierboven genoemde boek een 

indeling op linguistische gronden gegeven van het Aramese 

tekstmateriaal); hij maakte een onderscheid tussen "das Alt-

aramäische" (waartoe hij niet alleen de oudste Aramese in

scripties rekende, maar ook het Rijksaramese, het Nabatese 

en het Palmyreense tekstmateriaal), "das Jung aramäische" en 

"das Ostaramäische". Deze indeling werd - mede in het licht 

van omvangrijke nieuwe tekstvondsten - als te globaal ervaren 

en had bovendien het nadeel, dat ze zowel chronologisch als 

geografisch was bepaald. 

Hetzelfde bezwaar geldt voor de indeling, die S. Moscati 

e.a. geven in hun boek An Introduction to the Comparative 

Grammar of the Semitic Languages; Phonology and Morphology 

(Wiesbaden 1964, pp. 10-13); zij maken een onderscheid tussen 

"Old Aramaic", "West Aramaic" en "East Aramaic". 

Vandaar dat nieuwe indelingen werden gegeven. De meest 

adekwate en meest gangbare is die van J.A. Fitzmyer. Zijn 

indeling van het Aramees heeft het voordeel, dat ze zowel 

van toepassing is op de dialektvorming als op de schriftont-
6 

wikkeling. Deze indeling is alsvolgt: 

a) oud-Aramees - tot 700 v.Chr. 

b) Rijksaramees - 700-300 v.Chr. 

c) midden-Aramees - 300 v.Chr. - 200 na Chr. 

d) laat-Aramees - vanaf 200 na Chr. tot in de Middeleeuwen. 

e) modern Aramees - de thans nog gesproken Aramese dia

lekten . 

E.Y. Kutscher nam de door Fitzmyer gegeven indeling over; 

. 7 
in zijn artikel Aramatc ging hij uitvoerig in op de taal
kundige overeenkomsten en verschillen in de diverse stadia 

van het Aramees. 
8 

J.C. Greenfield werkte deze inzichten verder uit, waarbij 

hij vooral de aandacht vestigde op de verschillende dialekten, 

die het Aramees van meet af kende. 
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1.3. Dialektvorming en schriftontwikkeling in het Aramees 

Zoals Greenfield heeft uiteengezet, moet het Aramees, 

dat in feite alleen als linguistische grootheid bekend 

is, altijd op een geografische basis verdeeld zijn geweest 

in verschillende dialekten. 

In de tijd van het Neo-Assyrische Rijk werd het Aramees 

dat in gebruik was bij bepaalde (sehrij vers-)groepen 

in met name JSoord-Mesopotamië dominant in al die gebieds

delen, waarover zich de Neo-Assyrische invloed uitbreidde. 

In de Neo-BabyIonische periode ging het Aramees, zoals 

dit geschreven werd door de Aramese schrijvers van Babylonië, 

overheersen en werd tot basis van het Rijksaramees van de 

Perzische periode. 

Dit Rijksaramees kan het beste aangeduid worden als 

een gestandaardiseerde (kanselarij-)taal, waarvan het 

officiële gebruik en de officiële schrijfwijze werden onder

wezen in sehrijversscholen. Ook al kunnen soms linguistische 

verschillen en verschillende schrijfwijzen onderscheiden 

worden, zolang het Aramees als lingua franca functioneerde 

( Greenfield spreekt in dit verband van Standard Literary 

Aramaic) vertoonden taal en schrift een hoge mate van 

uniformiteit. Ongetwijfeld kende het Aramees uit die tijd 

verschillende gesproken dialekten;het Aramese tekstmateriaal 
9 

geeft ons hierin evenwel slechts weinig inzicht. Dit is 

begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat het in het algemeen 

zo is, dat geschreven taal slechts een zeer beperkt in

zicht geeft in de linguistische realiteit. Dit geldt des 

te meer, wanneer het tekstmateriaal is overgeleverd in een 

schrift, dat voornamelijk alleen de consonanten aangeeft. 
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1.4. De periode van het midden-Aramees 

Na de stichting van het Seleucidische Rijk breekt in het 

Nabije Oosten een periode aan, waarin het Grieks de rol van 

het Aramees als kanselarij-taal overneemt. Dit betekent, dat 

de politiek-maatschappe1ijke controle op het volgen van de 

"of ficiëIe" schrijfwijzen/de "officiële" sehrif11radities van 

het Aramees begint af te nemen. Reeds vanaf de 3e eeuw v.Chr. 

kan een proces van regionale/locale differentiatie van Aramese 

sehr iftvormen worden waargenomen; dan begint de uniformiteit 

van het Aramese schrift - aanvankelijk langzaam, maar vanaf de 

2e eeuw v.Chr. steeds sneller - af te nemen. Nationalistisch-

politieke factoren (de opkomst van kleine staatjes, zoals 

Nabatea, Palmyra, Hatra en Osrhoëne) speelden daarbij een be

langrijke rol. 

Vermelding verdient, dat het geleidelijk opgeven van de 

"officiële" Aramese sehrifttradities niet gelijktijdig ge

paard gaat met een geleidelijk opgeven van de "officiële" 

Aramese literaire tradities; het Aramees, dat in staatjes, 

zoals de hierboven genoemde, als schrijftaal werd gebezigd, 

komt aanvankelijk, wat grammaticale en syntactische structuur 

betreft, nog in belangrijke mate overeen met het Rijks-

aramees (Standaard Literair Aramees), hetgeen in overeenstemming 

is met de algemene constatering, dat literaire standaardtalen 

gewoonlijk lange tijd nog een taai leven hebben. Kennelijk 

was het schrift minder aan conventies onderhevig dan de schrijf

taal. De invloed van het gesproken Aramees op het geschreven 

Aramees wordt pas veel later - aan het begin van de periode 
10 

van het laat-Aramees - zichtbaar. 
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1.5. De begrenzing van het onderzoek 

Wij hebben onze aandacht gericht op de midden-Aramese 

schriften die in gebruik waren in Syrië, Mesopotamia, Perzië 

en aangrenzende gebieden, omdat deze schriften van bijzondere 

betekenis zijn voor onze kennis van de ontwikkeling van 

de Aramese schriften. 

Het Syrisch-Mesopotamisch-Perzische gebied moet beschouwd 

worden als het moederland van het Aramees; het Aramees was 

hier in grote delen gangbaar vanaf de periode van het 

oud-Aramees en wordt in sommige delen tot op de dag van 

vandaag gesproken. 

De midden-Aramese schriften die er aangetroffen worden 

vertonen een relatief grote variatie en snelle ontwikkeling 

van lettervormen t.o.v. de midden-Aramese schriften die 

buiten dit gebied ( in Palestina, Transjordanië en Noord-

Arabië) gevonden zijn. 

Bovendien zijn de in het Syrisch-Mesopotamisch-Perzisehe 

gebied gevonden midden-Aramese schriften tot nu toe minder 

systematisch en diepgaand bestudeerd dan de andere midden-
12 13 

Aramese schriften, zoals het Joods-Aramese en het Nabatese. 

Laatstgenoemde schriften hebben wij alleen (zijdelings) 

bij ons onderzoek betrokken, hetzij wanneer dit van belang 

was voor een beter begrip van de Syrisch-Mesopotamisch-

Perzische midden-Aramese schriften, hetzij ter illustratie 

van onze onderzoekresultaten ( de conclusies die getrokken 

zullen worden t.a.v. de Syrisch-Mesopotamisch-Perzische 

schriften zijn in veel gevallen ook van toepassing op de 

andere midden-Aramese schriften). 

In de hierna volgende hoofdstukken zullen wij nagaan 

in welke verhouding de Syrisch-Mesopotamisch-Perzische 

midden-Aramese schriften t.o.v. de Rijksaramese schrift-

vormen staan, hoe deze schriften zich ontwikkeld hebben, 

in welke relatie zij tot elkaar staan, en of - en zo ja, 

in hoeverre - zij elkaar wederzijds beinvloed hebben. 

De schriften zullen hiertoe zowel synchroon als diachroon, 

als geografisch met elkaar vergeleken worden. 

Wij hebben ons onderzoek primair gericht op de bestudering 

van de vormen van de afzonderlijke lettertekens, aangezien 



dit ons inziens het meest essentiële element van iedere 

sehriftstudie dient te zijn. Daarbij is steeds ook zoveel 

mogelijk gelet op secundaire elementen die voor een schrift 

en zijn lettervormen bepalend zijn, zoals de positie van de 

letters in de geschreven of de geïnscribeerde tekst, de 

stijl van het schrift, de relatieve grootte van de letters, 

de (on)regelmatigheid in de weergave van de diverse letter

vormen, de aard en de omvang van de variaties bij de weergave 

der lettertekens ( door ons variatie-breedte genoemd), 

de eventuele verbindingselementen tussen lettertekens 
14 

(ligaturen en semi-1igaturen) etc. 

Cijfertekens hebben wij - enkele uitzonderingen daar

gelaten - buiten beschouwing gelaten;zij zijn reeds vrijwel 
15 

uitputtend door Naveh behandeld. 

Ons onderzoek heeft geen uitbreiding in fonetische of 

linguistische richting gekregen. Op kwesties, zoals plene 

of defectieve schrijving, kwesties met betrekking tot de 

klankleer etc. wordt in de regel niet ingegaan. Wij menen 

dat het zeer interessant zou zijn de ontwikkeling van de 

midden-Aramese schriften en de ontwikkeling van de 

linguistische structuren van het midden-Aramees aan elkaar 

te relateren, temeer daar zij, zoals hierboven gezegd, 

niet gelijktijdig of parallel plaatsvonden. Dit vergt 

ons inziens evenwel een afzonderlijk onderzoek, dat als 

vervolg op onze studie verricht zou kunnen worden. In een 

dergelijk onderzoek, dat in belangrijke mate orthografisch 

gericht zal moeten zijn, dient de bestudering van de 

relatie spreekt aal-sehrijft aal centraal te staan. 
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NOTEN bij hoofdstuk 1. 

1. Zie de bibliografie achter in dit boek. 
2. In een tabel t.b.v. D. Chwolson's Corpus Insoriptionum 

Hebraicarum gaf hij diverse Aramese lettertekens weer 
ter verduidelijking van de ontwikkeling van het Hebreeuwse 
schrift. Eveneens maakte hij dergelijke overzichten 
voor D.Chwolson's Syrisch-nestorianisohen Grabinschriften 
aus Semirjetschie en Th. Nöldeke's Syrische Grammatik. 
In 1885 kwam te Berlijn Euting's Nabatäische Inschriften 
aus Arabien uit. 

3. Fr. Rosenthal, Die Aramäistische Forschung seit Th.Nöldeke's 
Veröffentlichungen, Leiden (reprint) 1964, p.281. Ver
gelijk hiermee hetgeen hij schrijft in Aramaic Studies 
during the past thirty years, JNES 37, 1978, pp. 81-91 
( in het bijzonder pp. 83 vv.). 

4. J. Naveh, The Development of the Aramaic Script, The 
Israel Academy of Sciences and Humanities Proceedings, 
Vol.V, no.1, Preprint, Jerusalem 1970. 

5. Voor de problematiek van deze schriften zie ondermeer: 
G.R. Driver, Semitic Writing. From Dictograph to Alpha
bet, London 1976 (derde druk); I.J. Gelb, A Study of 
Writing, Chicago 1963 (tweede druk); G. Garbini, Storia 
e problemi dell' epigrafia semitica, Napoli 1979; 
J.H.Hospers, De alfabetische schriften van de Kanaänieten3 

de Hebreeën (Israëlieten)3 de Phoeniciërs (Puniërs), 
de Arameërs en de Syriers in M. Heerma van Voss en 
anderen Van Beitel tot Penseel, Leiden 1973, pp. 25-31. 

6. J.A. Fitzmyer, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave It 

A Commentary, Biblica et Orientalia 18, Rome 1966, 
p.19, n. 60 . 

7. E.Y. Kutscher, Aramaic 3 Current Trends in Linguistics, 
edited by T.A. Sebeok: Vol. 6, Linguistics in South 
West Asia and North Africa, The Hague/Paris 1970, 
pp. 347-412 

•'amaic, JNES 37, 1978, pp. 93-
99 ( cf. zijn Dialect Traits in Early Aramaic, Lesonénu 32 
1968, pp. 359-368). 

9. Cf. F. Altheim-R. Stiehl, Aramäisch als Weltsprache in 
AAW I, pp. 181-236 ( m.n. de excurs van R. Stiehl, 
Kanaanäisch und Aramäisch). 

10.Cf. ook: R. Macuch, Gesprochenes Aramäisch und Aramäische 
Schriftsprache in F. Altheim-R. Stiehl, Christentum 
am Roten Meer I, Berlin/New York 1971, pp. 537-557. 

11.Zie hetgeen Fr. Rosenthal op p. 84 schrijft van zijn 
in noot 3 genoemde artikel in JNES:" In the East Aramaic 
writing, like the language_, underwent decisive modifi-wrvwng, a/ce vne Language3 unaerwenv aecisvve moa^jt-
cations. Our factual knowledge of this development 
has made spectacular progress, though it must be said 
that the study of it has lagged slightly behind the 
manifold possibilities and has by no means been as 
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intensive as in other areas." 
12.Het Palestijns-Joods-Aramese schrift en zijn ontwikkeling 

zijn zeer grondig bestudeerd. Als belangrijkste studies 
op dit gebied worden genoemd: 
- W.F. Albright, A Biblical Fragment from the Maaoabaean 

Age: The Nash Papyrus, JBL 56, 1937, pp. 145-176; 
- N. Avigad, The Palaeography of the Dead Sea Scrolls 

and Related Documents, in Scripta Hierosolymitana, 
Publications of the Hebrew University, Jerusalem 
1958, pp.56-87; 

- F.M. Cross Jr., The Development of the Jewish Scripts , 
in The Bible and the Ancient Near East, Essays in honor 
of W.F. Albright, New York 1961, pp. 133-202. 

13.Over het Nabatese schrift zijn veel deel-studies in de 
vorm van artikelen verschenen. Eén van de belangrijkste 
is ons inziens: J. Naveh, A Nabataean Incantation Text, 
IEJ 29, 1979, pp. 111-119, omdat in dit artikel Nabatese 
teksten naast Nabatese inscripties in de beschouwing 
worden betrokken. Wij zijn van plan in de nabije toekomst 
een artikel over het Nabatese schrift en zijn ontwikkeling 
te schrijven. Voor een dergelijk artikel is een volledige 
publikatie van het voorhanden, maar nog niet gepubliceerde, 
Nabatese tekstmateriaal van groot belang. 

14.Wij zijn met Naveh van mening dat (semi-)1igaturen op 
zichzelf niet bepalend zijn voor de vormen van lettertekens. 
Het zijn "natuurlijke bij-produkten" van cursieve 
schrift-typen. Zie: J. Naveh, The Origins of the Mandaic 
Script, BASOR 198, 1970, pp. 32-37 ( i.h.bijz. p. 37 ) . 
Wij menen dat het ontwikkelen en gebruiken van (semi-) 
ligaturen inherent is aan de ontwikkeling en het gebruik 
van (semi-)cursieve schriften, waarbij niet uit het oog 
mag worden verloren dat niet-cursieve, semi-cursieve en 
cursieve schriften vaak naast elkaar en soms zelfs 
door elkaar werden gebruikt. (Semi-)ligaturen zijn zelden 
bepalend voor de vorm van de lettertekens zelf; wel 
beinvloeden zij de ductus. 

15.J. Naveh, The North-Mesopotamian Aramaic script-type 
in the Late Parthian period, Israel Oriental Studies II, 
1972, pp. 293-304. 
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