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Hoofdstuk 2: Het midden-Aramese schrift van Palmyra. 

2.1. De stad Palmyra. 

Reeds in het begin van het tweede millennium v.Chr. 

wordt - in Assyrische teksten - melding gemaakt van het 

midden in de Syrische woestijn gelegen Palmyra (soms ook 

wel Tadmor genoemd) . Aanvankelijk was het een oase die, 

bewoond door Aramese en Arabische bevolkingsgroepen, in de 

hellenistische tijd uitgroeide tot een kleine stad. 

Uit literaire bronnen en archeologische overblijfselen 

blijkt, dat Palmyra in de eerste eeuwen rondom het begin 

van onze jaartelling tot grote bloei wist te geraken; 

liggend op een knooppunt van verschillende uit het Oosten 

en Westen komende karavaan-wegen, wist de stad zich door 

levendige handel een vooraanstaande economische positie te 

verwerven. 

Het hoogtepunt van Palmyra's bloei valt samen met de 

uitbreiding van de Romeinse macht in het Midden-Oosten. 

Hoewel de stad politiek gezien een zekere zelfstandigheid 

t.o.v. het Romeinse Rijk wist te behouden en ten tijde van 

haar koningin Zenobia zelfs een beslissende rol in het 

Romeinse Rijk speelde (onder Claudius en Quintillus ver

overde zij Syrië, Kleinazië en Egypte), viel zij in feite 

toch, als een soort semi-onafhanke1ijke vasalstaat, binnen 

de invloedssfeer van Rome. 

Had Palmyra aan Rome haar grootste welvaart te danken, 

Rome betekende ook de ondergang van deze stad. Wanneer 

Palmyra in de ogen van Rome te machtig wordt en tenslotte 

openlijk tegen de Romeinse macht rebelleert, wordt zij door 

het Romeinse leger aangevallen; in augustus 272 AD neemt 

Aurelianus de stad in. Hoewel een totale verwoesting haar 

bespaard lijkt te zijn, weet zij na 272 haar grootheid 

niet meer te herwinnen. Wel is Palmyra tot op de dag van 
2 

vandaag bewoond gebleven. 
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2.2. Het Palmyreens. 

Talrijke inscripties, afkomstig uit een periode die zich 

uitstrekt van de Ie eeuw v.Chr. tot in de 3e eeuw na Chr. , 

3 

getuigen van de grootheid van Palmyra; de overgrote meerder

heid van deze inscripties is geschreven in een midden-Aramees 

dialekt, dat wordt aangeduid als het Palmyreens. 

J. Cantineau publiceerde in 1935 een grammatica van het 
4 

Palmyreens, terwijl Fr. Rosenthal in 1936 een artikel uitgaf, 

waarin hij de positie van het Palmyreens t.o.v. de andere 
5 

Aramese dialekten nader probeerde te bepalen. 

Beide geleerden kwamen tot de conclusie dat het Palmyreens 

als een continuering van het Rijksaramees moet worden 

beschouwd; het verschilt daarvan maar betrekkelijk weinig. 

Wel vertoont het Palmyreens t.o.v. het Rijksaramees enige 

bijzondere kenmerken, die het gemeen heeft met het midden-

Aramese dialekt van Edessa ( ook wel het oud-Syrisch genoemd). 

Gesteld mag worden, dat het Palmyreens verwantschap vertoont 

met het oud-Syrisch, maar dichter dan dit dialekt bij het 

Rijksaramees staat. 

Ongetwijfeld is het Palmyreens, zoals dit wordt aange

troffen in de inscripties, schrijftaal geweest, en geen 

spreektaal. Daar, waar het Palmyreens bijzonderheden t.o.v. 

het Rijksaramees vertoont, kan wellicht sprake zijn van de 
7 

invloed van de gesproken taal op de geschreven taal. 
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2.3. Het Palmyreense schrift - inleiding. 

In alle verhandelingen over de ontwikkeling van de latere 

Aramese schriften neemt de studie van het midden-Aramese 

schrift van Palmyra - in de regel aangeduid als het Palmy

reense schrift - een centrale plaats in. Hiervoor gelden 

verschillende redenen, zoals het feit, dat: 

- het Palmyreense epigrafische materiaal zeer omvangrijk is; 

- de Palmyreense inscripties zich over een betrekkelijk 

lange periode uitstrekken ( van de Ie eeuw v.Chr. tot 

in de 3e eeuw na C h r . ) ; 

- vrij veel van deze inscripties gedateerd zijn; 

- bij het Palmyreense schrift de verhouding cursief-

monumentaal schrift een belangrijke rol speelt, hetgeen 

in andere (midden-)Aramese schriften niet in die mate 

of totaal niet het geval is. 

Voor een goed begrip van de ontwikkeling van de latere 

Aramese schriften is bestudering van het Palmyreense schrift 

van groot belang. Vragen, als: "Welk onderscheid moet men ma

ken tussen cursie f-Palmyreens schrift en monumentaal-

Palmyreens schrift?", "Hoe verhoudt zich het cursief t.o.v. 

het monumentaal?", "Wat heeft deze verhouding te betekenen 

voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het latere Aramese 

schrift?" staan daarbij centraal. 

Met betrekking tot het Palmyreense schrift zijn verschil

lende concepties ontwikkeld: 

J. Cantineau stelt dat het Palmyreense schrift een 

monumentaal en een cursief type ( met de nodige mengvormen) 

kent, die waarschijnlijk steeds naast elkaar hebben bestaan. 

Beide zijn volgens hem voortgekomen uit het Rijksaramese 

schrift. Wat betreft het epigrafisch materiaal: de monumentale 

inscripties zijn het oudst, terwijl de cursieve later komen. 

9 10 

Ook Fr. Rosenthal en J. Starckjrgaan uit van het naast 

elkaar bestaan van het monumentale en cursieve Palmyreense 

schrift. Starcky wil daarbij liever van "sehrifttekens met 

een cursieve vorm" dan van één cursief schrift spreken. 

De cursieve schriftvorm verschijnt weliswaar pas in de 2e eeuw 
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na Chr., maar moet daarvoor op zacht materiaal in gebruik 

zijn geweest. Hij ziet verder een duidelijke relatie of 

verwantschap tussen de Palmyreense monumentale sehriftvormen 

en de calligrafische schriftvormen van Elefantine. Hij spreekt 

in dit verband van "naissance périodique de nouvelles monu

mentales ä partir d'êoritures calligraphiques_, qui- ne sont 

autres que de cursives normalisées par quelque chancellerie 

officielle", 

W.F. Albright spreekt van een proto-type van het 

Palmyreens cursief, dat zich tussen + 250 en 100 v.Chr. 

van het Aramese schrift heeft afgetakt en waaruit zich in 

de Ie eeuw v.Chr. het monumentale Palmyreense schrift ont

wikkeld zou hebben. 
12 

J. Pirenne poneert, dat het "zogenaamde Palmyreense 

cursief* niets anders is dan het "Syrische schrift van de 

Orontes", door Palmyra overgenomen in een periode, waarin 

deze stad politiek en militair van Emesa afhankelijk was. 

Zij zoekt derhalve een strikt geografische verklaring voor 

het bestaan van monumentale en cursieve sehriftvormen te 

Palmyra. 

Daarin wordt zij tot op zekere hoogte gesteund door 
13 

J. Teixidor, die uitgaat van het bestaan van een cursief-

Aramees schrift van de Midden-Eufrates dat zijn invloed 

uitoefent op de ontwikkeling van de Palmyreense schrift-

vormen . 
14 

Vergelijkbaar met deze theorieën is die van J. Naveh; 

hij neemt aan, dat zowel het Palmyreens als het Syrisch 

zich hebben ontwikkeld uit een gemeenschappelijke tak van 

het Aramese schrift (vergelijk Albright), door hem aangeduid 

als "het Seleucidisch-Aramese schrift", welk schrift een 

formele en een cursieve stijl had en bleef voortbestaan na 

de val van het Seleucidische Rijk. Terwijl het monumentale 

schrift de formele stijl volgde - waaruit zich dan weer het 

cursief-Palmyreense schrift ontwikkelde -, volgde het Syrische 

schrift de cursieve stijl. 

De vele lettervormen, waarmee zich het Palmyreense schrift 

presenteert, en hun chronologische en geografische ver

spreiding bemoeilijken kennelijk een éénduidige verklaring 
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van zijn ontwikkelingsgeschiedenis. Verder moet worden 

opgemerkt, dat het bij veel theorieën, die t.a.v. het 

Palmyreense schrift zijn ontwikkeld, als een nadeel moet 

worden aangemerkt, dat zij zijn gevormd aan de hand van 

of naar aanleiding van bepaalde tekstvondsten. 

Mede in het licht van nieuwe vondsten van Palmyreens 

epigrafisch materiaal (als voorbeeld worden genoemd de 

inscripties, die zijn ontdekt tijdens de Pools-Neder1andse 
15 

opgravingen te Palmyra ) hebben wij het totale bestand 

van Palmyreense inscripties aan een systematisch onderzoek 

onderworpen. Bij dit onderzoek is aansluiting gezocht bij 

Aramese sehriftvormen, die voorafgaan aan de periode, 

waarin de Palmyreense inscripties zijn geschreven. Het 

vinden van deze aansluiting werd ten zeerste vergemakkelijkt 

door de studie die J. Naveh terzake heeft verricht: zie 

de laatste hoofdstukken van zijn boek The Development of 

the Aramaic Script. 
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2.4. Een synchrone en diachrone beschouwing van de Palmy-
reense lettertekens. 

'alef In zijn verhandeling over het door hem als " e x t v e m e 

cursive" aangeduide Aramese schrift van de 4e/3e eeuw v.Chr. 

schrijft Naveh dat aan het einde van de 4e en het begin 

van de 3e eeuw v.Chr." the large alef with lifted and curved 

left leg is common. The letter often comprises two crossed 
1 7 

oblique lines, both tending to be somewhat wavy". Men zou 

het ook zo kunnen zeggen, dat de 'alef in de cursief-Aramese 

sehriftvormen, die voorafgaan aan de periode van het Palmy-

reense schrift (de lapidaire 'alef-vormen uit de corres

ponderende periode zijn geheel verschillend), dikwijls een 

enigszins voorwaarts springende vorm heeft met golvende 

lijnen:"^ , j>!̂  , >~S . 

Deze ontwikkeling wordt voortgezet bij de Palmyreense 

'alef. Naast de cursief Palmyreense 'alef kan een monumentaal 

gestyleerde 'alef-vorm onderscheiden worden. De monumentaal 

gestyleerde 'alef neigt een kwadraat-vorm aan te nemen; deze 

vorm, die reeds voorkomt in Palmyreense inscripties uit 

de Ie eeuw v.Chr., blijft men gedurende de gehele periode 

van het Palmyreense schrift terugvinden: C\ • 

In inscripties met een meer cursief karakter komt men 

vaak voorwaarts springende, soms langgerekte 'alef-vormen 

tegen : ) s ^ ,>»«X» . 

Wil men bij de Palmyreense 'alef een onderscheid maken 

tussen cursieve en monumentale vormen, dan moet geconsta

teerd worden dat vele 'alef-vormen feitelijk buiten de 

"cursieve" of "monumentale canon" vallen; met andere woorden 

er bestaan vele tussenvormen tussen de cursieve en de monu

ment ale 'alef . 

Daarnaast komen diverse 'alef-tekens voor met een geheel 

afwijkende vorm: (~\ , /~\ , f\ , J"\ (zo veelal in Dura-
18 

Europos; vergelijk de oud-Syrische 'alef ) . In een te Dura-

Europos gevonden inscriptie treft men verder één keer de 

navolgende 'alef-vorm aan: \ L ( Deze vorm doet denken 

aan de Hatrese 'alef) . Vermelding verdienen ook de volgende 

in en buiten Palmyra gevonden 'alef-vormen: f \ , (\ , ƒ j , 

y \ , [ V , /vv7 e n / ^ ( deze laatste vorm doet denken aan 
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20 
de vorm die de 'alef in sommige Nabatese inscripties heeft ) . 

De Palmyreense b is een duidelijke voortzetting van de b 

in het (extreem-) cursieve Aramese schrift van de 3e eeuw 

v.Chr. Deze (extreem-) cursieve b wordt gekenmerkt door 
21 ^ 

een "ronde rug" : _^ . De Palmyreense b daarentegen 

heeft de neiging een meer rechte vorm aan te nemen. 

Bij de monumentaal gestyleerde b is de bovenzijde 

meestal zeer sterk en diep gebogen: _j ; soms zodanig, 

dat enige gelijkenis ontstaat met de lapidaire b-vormen 

uit de 5e/4e eeuw v.Chr. { j , _J ) . 

De cursieve Palmyreense b heeft in het algemeen een 

meer vloeiend karakter; zij kon als het ware "met één streek" 

geschreven worden: _^ > _ 3 

Bij de Palmyreense b-vormen is sprake van veel variaties, 

die veelal niet of moeilijk toe te rekenen zijn aan de 

monumentale of cursieve "canon". Van een duidelijke ont

wikkeling van deze letter in de loop der eeuwen kan niet 

gesproken worden. 

De g in het (extreem-) cursief van de 5e - 3e eeuw v.Chr 

laat een ontwikkeling zien, waarbij de linker poot begint 
» \ * 22 

af te dalen langs de rechter poot: A , .A , -A , s \ 

Bij de Palmyreense g kan men zien, hoe deze ontwikke

ling zich voortzet: A , A , A (het rechter been wordt 

dikwijls geknikt of gebogen). In de 3e eeuw na Chr. wordt 

het linkerbeen meestal opwaarts gewend: '—( , """̂  , -̂f . 

Hier kan van een min of meer duidelijke ontwikkeling ge

sproken worden, maar dan alleen in termen van frekwentie, 

want de "oudere" vormen komen ook later nog voor, terwijl 

men de "recentere" reeds omstreeks het begin van de jaar

telling aantreft. 

Beide vormen komen afwisselend voor in monumentaal en 

cursief gestyleerde inscripties. 

Aan het einde van de 4e/ begin van de 3e eeuw v.Chr. 

hebben de d en de r in het (extreem-) cursief een 

licht naar links vooroverhellende houding aangenomen: ^ 

Hetzelfde is het geval bij de Palmyreense d en r. 

23 
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Beide letters lijken sterk op de (extreem-)cursief Aramese 

d en r ; van enige gelijkenis met de lapidair Aramese d 

en r uit de 5e/4e eeuw v.Chr. is evenwel geen sprake. 

Na + 200 na Chr. krijgen de d en de r soms een dia-

kritische punt toegevoegd. 

Beide lettertekens kennen zeer veel variaties. De monu

mentaal gestyleerde vormen zijn aan de bovenzijde diep ge

bogen; de verticale streep is meestal aan de benedenzijde , 

soms meer in het midden, geknikt: J , Y , 7 

Bij de cursieve d- en r- vormen is de verticale streep 

recht of gebogen; soms gaat de verticale streep vloeiend 

over in de horizontale streep: V' , T^ ' ̂ A ' **t > 1 

De cursief en monumentaal gestyleerde d- en r- vormen 

komen ( met allerlei tussenvormen) gedurende de gehele periode 

van het Palmyreense schrift afwisselend voor, zij het dat 

de vormen met de geknikte verticale streep op den duur de 

overhand krijgen. Naast de meer gangbare vormen komen ook 

d- en r- vormen, zoals: '"J , ""J , ̂  , ̂ T , ~~C , ^T en " | 

voor . 

Met betrekking tot de (extreem-)cursieve Aramese h 
2 4 . merkt Naveh o-p-."This letter has a horizontal stroke at 

the top, drawn from right to left. In the third century 

B.C.E. there is a tendency to write this stroke from left to 

right, with a descending stroke, drawn obliquely, without 

lifting the pen to the left; this form somewhat resembles 

a K written backwards" : Tj t "TN , "~A > ~7\ > "/» > ~A • 

Aan de oudste Palmyreense h- vormen (ook wel "archaische" 

vormen genoemd) kan men zien dat de door Naveh waargenomen 

ontwikkeling nog niet tot stilstand is gekomen. Men treft 

in de archaische Palmyreense inscripties de navolgende h-

vormen aan: "7^ , ^ , ~ ^ > 7 \ ' m a a r o o k : "?\ > Tl ' sN > -J^-

(Vergelijk de lapidaire h-vormen uit de 5e/4e eeuw v.Chr.: 

7\ ,T\ ). 
Vanaf het begin van onze jaartelling begint de omgekeerde 

K vorm overheersend te worden; deze ontwikkelt zich vanaf 

de Ie eeuw na Chr. soms, maar niet frekwent, verder tot 

een "bi jna-krui s vorm" : j ( , ̂  , ^ , " ^ , ><. . 
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Daarnaast komt men afwijkende vormen tegen, zoals: ^\ , 

A ,7V, ^ . »A. 
De monumentaal gestyleerde h- vormen hebben in de regel 

een minder vlooiende vorm dan do cursief gestyleerde: ~"7\ i 

~y{ tegenover .X , " ^ • 

Is de (extreem-) cursieve w nog vrij kort ( * , 1 , J 
2 5 

"\ , *) , ~) ) , de Palmyreense w wint aan lengte en 

gaat enigszins vooroverhellen: O , H , ""\ , *"7 , <0 , O 

? 
Is de verticale streep eerst recht of licht gebogen, 

later (vanaf de Ie eeuw na Chr.) komen daarnaast geknikte 

vormen voor: < , / . Deze vormen kunnen beschouwd worden 

als latere modische ontwikkelingen ( met een monumentale 

stylering). 

Naast de cursief Palmyreense w met ronde kop, komen voor

al later ook w- vormen met een scherpe hoek aan de boven

zijde voor: *\ , s\ ; deze kunnen worden teruggevoerd 

op het dik (met inkt) geschreven cursieve type: zie de 
26 

dipinti van Dura-Europos . Verder treft men nog de volgende 

w - vormen aan : ̂  , ̂ ^ . 

De Palmyreense z verschilt weinig van de (extreem-) 

cursieve z ( A , » , 1 ) • De letter neigt licht voor

over en wordt soms enigszins gebogen of geknikt volgens 

wat men zou kunnen noemen de gangbare Palmyreense mode

trend: \ , v , V , v^ . 

De (extreem-) cursieve h verschilt betrekkelijk weinig 

van de lapidaire h en kan beschreven worden als een 

Latijnse hoofdletter H met hoge dwarsverbinding: n , 

n , n .27 

Naar zijn vorm leent dit letterteken zich uitstekend 

voor monumentale stylering. 

Reeds in de archaische Palmyreense inscriptie van 44 v.Chr" 

komt de h met de hierboven beschreven vorm voor. De verticale 

strepen zijn licht gebogen, de dwarsbalk is geknikt: J \ 

Deze h- vorm treft men gedurende de gehele periode van het 

Palmyreense schrift aan, waarbij de linkerpoot aan de beneden-

28 
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zijde dikwijls nog iets uitloopt naar links: Jf*-

Deze uitloop naar links komt ook bij de cursief gesty-

leerde h- vorm voor, die eveneens van het begin tot het 

einde van het Palmyreense schrift wordt aangetroffen; de 

cursieve h- vormen zijn strakker van stijl:J—\ , C-( , Y-( 

Mede omdat de h niet de meest gemakkelijk weer te 

geven letter moet zijn geweest, vertoont zij vele variaties 

Sommige van deze variaties hebben een vorm, die noch tot 

het monumentale, noch tot het cursieve schrifttype gere

kend kan worden, zoals: J^*C , /\| , VS/ . f~\ , J~~^ , r \ , 

32 

ei 

De (extreem-) cursief Aramese t lijkt enigszins op 

het cijfer 6 (hetzelfde geldt voor de lapidaire t- vorm) 
33 b .h • 6 

In het Palmyreense schrift wordt deze 6- vorm verder 

geperfectioneerd: (^ , M . Soms wordt de letter vereen

voudigd weergegeven:^ , \j . Een enkele maal komt ze in 
\ 34 

spiegelbeeld voor: Q . De vorm van de t blijft gedurende 

de gehele periode van het Palmyreense schrift vrij constant. 

Een onderscheid tussen cursief en monumentaal laat zich niet 

maken. 

Aan het einde van de 4e/ begin 3e eeuw v.Chr. "the 

lamb da-shaped yod is common",constateert Naveh : /\ , /\ 

De lapidaire y heeft een geheel andere vorm ( ^L, ) , die 

men na de 5e/4e eeuw v.Chr. niet meer tegenkomt. 

De (extreem-) cursieve y- vorm komt men ook nog wel 

tegen in de oudere (vooral de archaische) Palmyreense 

inscripties, hoewel van meet af een ronde y- vorm over

heersend wordt: f , die aan het einde van de le/het begin 

van de 2e eeuw na Chr. begint te kantelen: l , J , "̂  , 

zonder dat hierbij de "oudere" y- vormen in onbruik raken. 

Soms wordt de y zeer summier weergegeven: ) , ' , ' * . 

Soms lijkt ze enigszins op de w: ï . Een onderscheid 

tussen cursieve en monumentale lettervormen kan niet worden 

gemaakt. 
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Bij de (extreem-) cursieve k van de 3e eeuw v.Chr. 

valt een duidelijk onderscheid te maken tussen mediale en 

finale vormen. Vanaf de tweede helft van de 4e eeuw v.Chr. 
v-i »-i 3 6 

gaat deze letter iets voorover hellen: \ > _) • D e lapi

daire k heeft een t.o.v. de (extreem-) cursieve k sterk 

afwijkende vorm. 

De Palmyreense k , die altijd een mediale, en nooit een 

finale vorm heeft, is ontwikkeld uit de (extreem-) cursieve 

k ; zij krijgt een meer gebogen, meestal duidelijk voorover 

hellende, vorm: J , *\ , ̂  , *̂v 

Naast k- vormen die een duidelijke voortzetting zijn van 

de (extreem-) cursieve k, komen ook vormen voor, die een 

monumentale stylering hebben ondergaan: Jj) > <0 • Vanaf de 

2e eeuw na Chr. komen vormen voor, waarbij de monumentale 

stylering wordt benadrukt door een knik: jk ' O ' D e z e 

vormen zijn dus relatief laat. 
^ 37 

In enkele gevallen wordt de k weergegeven met 
Vergelijk de oud-Syrische k. 

Ten aanzien van de (extreem-) cursieve 1, die qua vorm 

sterk verschilt van de lapidaire 1, merkt Naveh op, dat zij 

in de 4e/3e eeuw v.Chr. "continues to develop a tick at 

the base", terwijl ze in een mediale positie vaak wordt 

gereduceerd tot enkel en alleen een golvend streepje: *-y , 
( 38 

In het Palmyreense schrift treft men 1- vormen aan, 

die beschouwd kunnen worden als een voortzetting van de 

door Naveh waargenomen ontwikkeling. 

In de archaische inscripties heeft zich nog geen duide

lijke Palmyreense 1- vorm uitgekristalliseerd. Men treft 

diverse vormen aan, die worden gekenmerkt door een zekere 

onevenwichtigheid: V , \ o > \ ' J ' r> ' \? > ? > _ > > 

Vervolgens ontwikkelt de Palmyreense 1 zich grafisch 

gezien in twee richtingen: een 1- vorm, die zich goed leent 

voor monumentale stylering: ~J , J , ̂ \ , hoewel deze vorm 

ook in een meer cursieve variant voorkomt: , _J , en een 

1- vorm, die - vanuit een cursieve stylering - verder 

wordt vereenvoudigd: j , J , J) , , J ,_) , J , , 
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<> •)•) S -\-
Hoewel men heel duidelijk van een grafische ontwikkeling 

kan spreken, is het moeilijk deze ontwikkeling chronolo

gisch te volgen: alle hierboven weergegeven 1- vormen 

treft men verspreid over de gehele periode van het Palmy

reense schrift aan. 

Daarnaast vindt men sporadisch nog de volgende afwijkende 

1- vormen: *""} , ̂  ( eind 2e eeuw na Chr.). 

m In het (extreem-) cursieve Aramese schrift van de 3e 

eeuw v.Chr. heeft de m haar formaat, aangepast aan dat 

van de overige letters van het alfabet: \j . Dit in 

tegenstelling tot de lapidaire m , die haar langgerekte 

vorm altijd heeft behouden. 

Evenals bij de 1 het geval is, kan men ook bij de 

Palmyreense m vormen aantreffen, die duidelijk maken, 

hoe deze letter zich vanaf de Je eeuw v.Chr. verder ont

wikkeld heeft. Zoals de 1 , heeft ook de m vele variaties, 

die eveneens gedurende de gehele periode van het Palmyreense 

schrift voorkomen. 

In de archaische Palmyreense inscripties komt men drie 

hoofd-varianten tegeniA , *J en J . De eerste twee 

lenen zich goed voor monumentale stylering; de laatste 

kan beschouwd worden als behorend tot het cursieve type. 

De positie van de letter is soms rechtop, soms licht 

voorover hellend: (monumentaal) !/\ , /^ , \3 > 'C3 > (cursief) 

D • ""D > O • NB. ook f^ , ̂  . 

Ook hier kan een grafische ontwikkeling worden gecon

stateerd, zonder dat men in staat is deze chronologisch te 

volgen. 

Daarnaast kunnen nog de volgende 'afwijkende" m- vormen 

worden waargenomen:]^!) ,<*-?*} ,^P , s~) > "T") . Deze vormen komen 

vooral voor in de inscripties die zijn gevonden te Dura-

Europos en die, welke recent zijn ontdekt tijdens de Pools-

Nederlandse opgravingen te Palmyra. 

In het (extreem-) cursieve Aramese schrift van de 5e 

3e eeuw v.Chr. treft men een (langere) finale en een 
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monumentaal gesty leerde : ̂ ) , ̂  , _) , _ ) , >1 ) , terwijl 

de ronde of vierkante vorm (die als het ware met één streek 

geschreven kon worden) als de cursieve beschouwd kan 

w o r d e n : Q 3 . ̂ O . C O , 2 0 >_3 > — 1 • H e t onderscheid 

tussen monumentale en cursieve vormen is - vooral i.v.m. 

de vele overgangsvormen - moeilijk te maken. 

In het Palmyreense schrift worden eveneens s- vormen 

aangetroffen, die de oud-Syrische s zeer nabij komen: 

O ^ , ̂ O • Deze vormen moeten worden beschouwd als een 

verdere uitwerking van de cursieve vorm. 

c 
De (extreem-) cursieve en lapidaire ayin kan men 

beschrijven als een v met een stompe hoek: v/ , V/ , V/ , 

v , v . " 
Als een verdere ontwikkeling van deze vorm treft men in 

de archaische Palmyreense inscripties aan: \) , V , y/ , 

De Palmyreense ayin heeft ook een uitgesproken monu

mentale vorm: W . 

In inscripties met een cursief lettertype wordt een 

variant van de •J' - vorm overheersend: 3'""^ J/—^ —' — ^ -^>r 

Komt men de .V reeds vroeg (begin van onze jaartelling) 

tegen, de geprononceerde vorm kan men pas in de loop 

van de 2e eeuw na Chr. aantreffen, naast de .V. 
c 

Soms benadert de Palmyreense ayin de oud-Syrische vorm 
\ 45 

van deze letter: —*- . 

Gesteld moet worden, dat tussenvormen tussen het monu

mentale en cursieve ayin- type de overhand hebben. 

De (extreem-) cursief Aramese p van de 3e eeuw v.Chr. 

kent een mediale ( 0 > J ' 0 ) e n een finale vorm ( ) ) 

Vergelijk de lapidaire p- vormen uit de 5e/4e eeuw v.Chr. : 

<1 o O ' - 4 6 

In het Palmyreense schrift kan men geen mediale van 

finale p- vormen onderscheiden. 

In de archaische inscripties ziet men voortzettingen van 

de 3e eeuwse (extreem-) cursieve p- vormen: J . Naast de 
O 47 

strakke vorm komt ook een gebogen p- vorm voor: _) 
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(kortere) mediale n- vorm aan, die gebogen of gegolfd zijn en 

( bij de mediale vorm) naar links uitlopen: 7 > / , ) , / 

S \ < ( ' y ' J 
j , _ ƒ , ) , J . (Vergelijk de lapidaire n- vormen uit ' 

de 5e/4e eeuw v.Chr. , , ' I ' I )• 

De Palmyreense mediale en finale n- vormen sluiten nauw 

aan bij die van het (extreem-) cursieve Aramese schrift. Bij 

de mediale n komt men in de archaische inscripties 

twee types tegen: een gegolfde of gebogen n ( J , O , 

\ > J ) e n een meer rechte n ( _J , J ) . Bij de finale 

n kan men in deze inscripties eveneens twee types vormen 

onderscheiden: , | en \. 

In de cursief gestyleerde inscripties wordt de meer rechte, 

strakke n- vorm gebruikt: _j , I , — ' , y > ) > i n de 

monumentaal gestyleerde de gebogen of gegolfde: \ , \ , 

\ • ) • 

De hierboven weergegeven n- vormen komen alle gedurende 

de gehele periode van het Palmyreense schrift voor, en 

meerdere dikwijls in één en dezelfde inscriptie. 

Ook hier is sprake van een grafische ontwikkeling, 

zonder dat van een chronologische ontwikkeling gesproken 

kan worden. 

Bij de finale n valt de in het algemeen strakke 

stylering op. Tot in de Ie eeuw na Chr. treft men types aan 

met een ronde kop: | > | > ] > | > ' | ' | ' \ 

, Y , \ , \ , \ . D e finale n wordt sporadisch 

ook wel kort weergegeven: \ . 

In de 4e eeuw v.Chr. vertoont de (extreem-) cursieve 

s enige gelijkenis met een voorover hellende 3, waarvan 

het onderste gedeelte groter is dan het bovenste gedeelte. 

Dit bovenste gedeelte wordt in de 3e eeuw v.Chr. vereen

voudigd weergegeven door een zijdelingse of verticale 

streep: ^j—^ f~j , ^s . (De lapidaire s heeft een hier-

* 4 •,, H ^ 4 3 

van afwijkende vorm). 

De s- vorm uit de 3e eeuw v.Chr. komt men ook tegen 

in de archaische Palmyreense inscripties: ^j , __J , y 

Van meet af treft men echter ook al meer uitgewerkte 
s- vormen aan: j > *C_) ' ._VJ »__• • D e enigszins scherpe, 
gebogen of geknikte vorm zou men kunnen aanduiden als de 
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Opvallend is dat de basis van de p breder wordt: _J » _) 

en _J , __) , 3 • De eerstgenoemde vormen dienen te worden 

gerekend tot het cursieve lettertype, de laatstgenoemde 

tot het monumentale. Soms komen beide types in één en 
48 

dezelfde inscriptie voor. Bij sommige p- vormen maakt 

de bovenzijde van de letter een hoek van ongeveer 40 

met de basis: "̂\ , i- . Een enkele maal is de p ook 
s\ 50 

aan de bovenzijde scherp gebogen: ^ . 

In de 3e eeuw v.Chr. wordt de (extreem-) cursief Ara

mese s in het algemeen weergegeven door een gebogen 

verticale streep met een klein horizontaal streepje 

aan de rechter bovenkant, welk streepje aan het uiteinde 
U 51 

omhoog gebogen wordt: Y . ( De lapidaire s heeft een 

andere vorm: | ) . 

Inde archaischePalmyreense inscripties wordt de (ex

treem- ) curs ieve s- vorm in een monumentale stylering 

weergegeven: j > V • Deze monumentale vorm komt men in 

het Palmyreense schrift steeds weer tegen: yi , Vi 

De monumentale stylering van de s is vaak zodanig, dat 

bijna een soort H- vorm ontstaat: yS , y\ , p\ ; deze 

vorm is relatief laat. 

Naast het monumentale type treft men gedurende de gehe

le periode van het Palmyreense schrift ook cursief ge-

styleerde s- vormen aan: p , H , J~\ , V4 . Soms worden 

zij vereenvoudigd, zodat zij"met één streek" geschreven 

kunnen worden: W , N , J\j , J\J . Laatstgenoemde vormen 

komt men vooral in de dipinti van Dura-Europos tegen. Waar

schijnlijk is het materiaal, waarmee geschreven werd, mede 
52 

bepalend geweest voor de vormgeving van de lettertekens. 

De (extreem-) cursieve q van de 4e/3e eeuw v.Chr. 

heeft zowel korte als lange vormen. (De lapidaire q 

uit de 5e/4e eeuw v.Chr. kent alleen lange vormen). In de 

3e eeuw v.Chr. is de (extreem-) cursieve q aan de boven

zijde meestal vlak:!' ,•/ , j ? 

De verkorting van de q, die men in de 4e/3e eeuw v.Chr 

kan waarnemen, zet zich voort in het Palmyreense schrift; 
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in de archaische inscripties komt men deze " verkorte" 

of vereenvoudigde vormen reeds tegen: ƒ 3 , JZ2 en j j , T~-J 

Bij de cursief gestyleerde vormen is de bovenzijde van 

de letter vlak of licht gebogen:/ J ,) 3 > J~~3 • De monu

mentale vormen zijn dieper gebogen en daardoor sierlijker 

van aard:jj , /j) , T~3 • Tussenvormen zijn eerder regel 

dan uitzondering. 

Chronologisch gezien kan bij de q- vormen geen ontwikke

ling waargenomen worden; alle types komen afwisselend voor 

van het begin tot het einde van het Palmyreense schrift. 

Zie hierboven bij de d. 

schin De schin in de archaische Palmyreense inscripties ( u/ , ^S 

\J y \S > K^/ ) is praktisch identiek aan de schin- vormen, 

zoals deze voorkomen in het (extreem-) cursieve Aramese 

schrift van de 5e - 3e eeuw v.Chr. :\£/ ,\S • (" raising 
5 4 

of the middle stroke, white the right-hand stroke curves" ). 

Vergelijk de lapidaire schin- vormen, die gekenmerkt worden 

door een iets strakkere vormgeving. 

Deze schin- vormen komen gedurende de gehele periode 

van het Palmyreense schrift voor, zowel in monumentaal 

als in cursief gestyleerde inscripties. Daarnaast treft 

men, vooral in de wat latere inscripties, rondere, meer 

tot symmetrie neigende vormen aan:V^, , Kj_y . Bovendien 

zijn enkele afwijkende schin- vormen gevonden, zoals: L 

üJ , 5 6 0/ -57 

55 

In de 4e eeuw v.Chr. behoudt de t in het (extreem-) 

cursieve Aramese schrift haar lange vorm met een korte 

"rechter poot": P . (Vergelijk de lapidaire vormen). 

In de 3e eeuw v.Chr. wordt de linker poot korter, terwijl 
C 58 

de rechter wordt verlengd: j \ 

Deze ontwikkeling vindt kennelijk in de daaropvolgende 

eeuw voortgang. Bij de archaische inscripties kan reeds 

geconstateerd worden, dat de rechter poot bijna altijd 

even ver, en soms nog verder , naar beneden doorloopt dan 

de linker poot:j\ , j"j , JT\ , f) . In de loop van de Ie eeuw 
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na Chr. kan men waarnemen, dat de aansluiting van de rechter 

poot op de linker poot neigt naar het midden af te dalen. 

De t leent zich goed voor monumentale stylering: *0 , 

H . Daarnaast treft men cursieve t- vormen aan:j| , j""| , 

r\ , die in verder vereenvoudigde vorm worden "gereduceerd" 

tot een met één streek te schrijven zigzag- vorm: M , M , 

\s\ > \/\ > welke vooral in de te Dura-Europos gevonden 

inscripties worden aangetroffen. 

Ook hier is weer sprake van een grafische ontwikkeling, 

die geen aanwijsbare chronologische momenten kent. 
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2.5. Een geografische beschouwing van de Palmyreense letter

tekens . 

In overeenstemming met de economische en militaire 

expansie van Palmyra gedurende de eerste eeuwen van onze 

jaartelling, zijn ook buiten deze stad verschillende Pal-

myreens-Aramese inscripties aangetroffen, bijvoorbeeld: 

- in de nabije omgeving van Palmyra, bijv.: Noord-West 
59 60 

Palmyrene, Zuid-Palmyrene. 
- elders in of aan de grenzen van de Syrische woestijn, bijv. : 

61 c 62 
wadi Hauran , vallei van de Qa ara, wadi es-Sirhan (el-

63 - - 64 c 65 
Qarqar), umm as-Salabih (wadi 1-Miyah), umm el- Amad, 

66 ' ' 67,68 69 
el-Mal, Qarjatein ( het oude Nazala), Tayyibe, 

70 71 72 ' 73 
Dura-Europos, Aleppo, Antiochië, Damascus. 

- in of aan de grenzen van het Romeinse imperium,bijv.: 
74 75 76 

Noord-Africa ( Denderah in Egypte, el-Qantara, Lambesa ) , 
7 7 7 8 7 9 

Roemenië (Temesvar, Constantza ) , Italië (Rome ) , 
80 

Engeland (South-Shields ) . 

Met betrekking tot de laatstgenoemde categorie inscripties 

merkt J.B. Chabot op, dat ze alle in cursie f-Palmyreens schrift 

zijn geschreven ( "C'est Ie seul (type d'écriture) employé 

dans les inscriptions recueillies dans les aontrées éloignêes") 

Deze constatering van Chabot kan worden uitgebreid tot 

de drie andere hierbovengenoemde categorieën: geen enkele 

inscriptie, die op enige afstand van Palmyra is gevonden, 

kenmerkt zich, wat haar schrift betreft, door een monumentaal 

karakter. 

De waarneming van Chabot kan echter ook nog in een ander 

opzicht worden aangevuld: het meest in het oog springende 

kenmerk van de buiten Palmyra gevonden inscripties is niet 

zozeer het overwegende cursieve karakter van de lettertekens, 

als wel de diversiteit van deze lettertekens. Het schrift 

van deze inscripties past in het algemeen in nog mindere 

mate dan dat van de in Palmyra gevonden inscripties in een 

"cursieve" of "monumentale" canon. De meeste lettertekens 

van de buiten Palmyra gevonden inscripties hebben weliswaar 

een cursief karakter; zij worden echter veelvuldig afgewis

seld door lettertekens met een monumentale stylering en door 

81 
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lettertekens met een zonder meer afwijkende vorm. Toch 

komen Palmyreense inscripties met een dergelijk soort schrift 

niet uitsluitend buiten Palmyra voor. In dit verband wordt 

opgemerkt, dat tijdens de Pools-Neder1andse opgravingen 

te Palmyra inscripties aan het licht zijn gekomen, die 

wat betreft de diversiteit van hun lettertekens te verge

lijken zijn met de buiten Palmyra gevonden inscripties. 

De geografische beschouwing van de Palmyreense letter

tekens leidt tot de belangrijke conclusie, dat monumentaal-

gestyleerde inscripties alleen voorkwamen in het centrum 

van het Palmyreense rijk; in de hoofdstad van dit rijk 

werd de trend aangegeven voor wat werd beschouwd als de 

meest voorname manier, waarop men officiële inscripties, 

zoals dedicaties, gestalte kon geven. 

Misschien was de kunst van het vervaardigen van deze 

inscripties wel het monopolie van enkele "huizen" of 

"families" van graveurs. Wie geen deel had aan de 

"Palmyreense hoogconjunctuur" of ver buiten het "Palmyreense 

cultuurcentrum" leefde, was aangewezen op hen die de kunst 

van de schrift-sculptuur minder goed beheersten,of moest 

zijn inscripties zelf vervaardigen (waarbij vooral te denken 

is aan de dikwijls korte grafinscripties). 
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2.6. Conclusies. 

Aan het einde van dit hoofdstuk komen wij terug op de 

in par. 2.3. geformuleerde vragen. Wij zullen proberen deze 

te beantwoorden in het licht van de hierboven weergegeven 

beschouwingen. 

Het maken van een duidelijk onderscheid tussen een cursief 

en een monumentaal Palmyreens schrift, zoals vrijwel algemeen 

wordt gedaan, gaat in vele gevallen niet op. Vele inscripties 

zijn geschreven in een schrift, dat zowel cursieve als monu

mentale elementen in zich draagt. De onderlinge verhouding 

van deze elementen kan van inscriptie tot inscriptie ver

schillen. 

De aanduiding "monumentale" of "cursieve" inscriptie in 

publicaties over het Palmyreense epigrafische materiaal 

lijkt soms niet zozeer betrekking te hebben op de letter

vormen als zodanig als wel op het karakter van de inscripties. 

Met andere woorden: "monumentaal" is dikwijls meer een 

functie-gerichte dan een schrift-gerichte benaming. "Monu

mentale inscriptie" wil dan zoveel zeggen als "opschrift 

van een monument "."Monumentale inscripties" zijn vooral 

uitingen van nationale trots, terwij1"cursieve inscripties" 

veel meer liggen in de sfeer van het alledaagse gebruik. 

Het "monumentale" Palmyreense schrifttype vormt, wat de 

midden- en laat-Aramese schriften betreft, een praktisch 

opzichzelfstaand verschijnsel en heeft niet zozeer betrekking 

op een ontwikkeling of een ontwikkelingsfase van deze 

schriften, als wel op bepaalde in Palmyra bestaande archi

tectonische- of steenhouwertechnieken, toegepast op het schrift 

Men kan het monumentale schrifttype zien als een soort 

pendant van de Griekse uncialen. Het vormt geen goede toe

gang tot de bestudering van de ontwikkeling van de midden-

en laat-Aramese schriften. 

In tegenstelling tot het monumentale schrifttype was 

het "cursief" Palmyreense schrifttype het type schrift, 

dat de Palmyreners diende voor algemeen en alledaags gebruik. 

Het vertoont duidelijke relaties met de (extreem-) cursieve 

Aramese sehriftvormen, die aan de periode van het Palmyreense 
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schrift voorafgingen en heeft ook duidelijke verbindingen 

met andere midden-Aramese cursieve schriften, zoals die 

welke werden gebruikt te Edessa, Hatra, etc.. Met de lapi

daire Aramese schriftvormen van de 5e/4e eeuw v.Chr. bestaan 

in relatief weinig gevallen overeenkomsten. Het cursieve 

schrifttype heeft een voortdurende invloed uitgeoefend op 

en is bepalend geweest voor het monumentale schrifttype 

(en niet andersom). 

Van een eenduidige chronologische ontwikkeling van het 

Palmyreense schrift kan aan de hand van het beschikbare 

epigrafische materiaal niet worden gesproken. Wel laat zich 

voor sommige lettertekens een duidelijke grafische ontwikke

ling vaststellen. 
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Onlangs te Palmyra gevonden, nog niet uitgegeven, inscriptie. 
Naveh, o.e. p.47 en fig. 9. 
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