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Hoofdstuk 4: De midden-Aramese schriften van N.0.Mesopotamië 

en aangrenzende gebieden. 

4.1. Inleiding. 

Het Syrisch-Mesopotamisehe gebied van de eerste eeuwen 

vóór en na het begin van onze jaartelling kan in diverse 

opzichten als een pluriform gebied worden aangeduid: ver

schillende politieke machten en culturele invloeden lieten 

er hun sporen na. Sinds de veroveringstochten van Alexander 

de Grote deden de Grieken en later de Romeinen vooral in het 

Westen van dit gebied hun politieke en culturele invloed 

gelden, terwijl vooral in het Oosten eerst de Achaemeniden, 

en later de Parthen en de Sassaniden, belangrijke politieke 

en culturele factoren waren. 

Cultureel gezien ontmoetten elkaar Semitische, Grieks-

Romeinse en Parthisch-Iraanse culturen; zij vermengden zich 

met en assimileerden zich aan elkaar op een unieke wijze. 

Aan de pluriformiteit van wat men welhaast een nieuwe cultuur 

zou kunnen noemen droegen verder Medische, Alanische en 

El ami sehe cultuurinvloeden bij. 

Deze culturele pluriformiteit, die vanaf de hellenistische 

periode steeds meer toenam, weerspiegelt zich o.a. in de talen 

en schriften, die in Syrië-Mesopotamië in gebruik waren. 

In het Westen van het Syrisch-Mesopotamische gebied werd 

het Grieks als officiële voertaal gebruikt, zonder dat het 

Aramees evenwel als spreek- en schrijftaal werd verdrongen. 

In het Oosten bleef het Aramees echter ook zijn rol van 

lingua franca spelen. Tot in Armenië en Georgië (Garni en 

Armazi) zijn Aramese inscripties gevonden. In het Parthische 

Nisa, het Arabische Hatra, het Medische Avroman en het Elami-

sche Susa en Tang-i Sarvak, in Characene en Persis schreef 
2 

men Aramees. Daarbij is sprake van verschillende schriften 

en sehr ifttypen. 

Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk de midden-Aramese 

schriften, die gebruikt werden in N.0.Mesopotamië en aangrenzende 

gebieden te behandelen en te bezien in welke relatie deze 

schriften staan t.o.v. de (cursieve en lapidaire) Rijksara-
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mese sehriftvormen, t.o.v. elkaar en t.o.v. de andere midden-

Aramese schriften. 
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4.2. Hatra 

4.2.1. De stad Hatra. 

Ongeveer 90 km. ten Z.W. van Mosul en 50 km. ten N.W. van 

het oude Assur treft men de ruïnes van Hatra aan. Duitse 

archeologen, die in de periode 1907-1911 opgravingswerkzaam-

heden verrichtten te Assur, onderzochten voor het eerst de 

4 

resten van het oude Hatra. Vanaf 1951 werden deze opgra

vingen door de Iraakse Oudheidkundige Dienst onder leiding 

van Fuad Safar op grotere schaal voortgezet. De resultaten 

van deze opgravingscampagne zijn regelmatig gepubliceerd 

in het tijdschrift Sumer. 

Hatra is waarschijnlijk in de Seleucidische tijd gesticht. 

Hoewel de te Hatra gevonden inscripties alle in het Aramees 

zijn geschreven, was deze stad vermoedelijk van oorsprong 
5 s 

geen Aramese vestiging. De naam Hatra is nl. Arabisch:^'1-hdr, 

hetgeen er, naar mag worden aangenomen, op duidt, dat de stad 

in ieder geval in het begin van haar vestiging grotendeels 

door Arabische bevolkingsgroepen werd bewoond. Een bevestiging 

hiervan wordt gevonden in het feit, dat in het Hatrese epigra

fische materiaal zeer veel Arabische eigennamen voorkomen. De 

cirke1-vormige plattegrond van Hatra wijst eveneens in de 

richting van deze Arabische bewoning. In cultureel opzicht 

was Hatra echter een stad, waar Syrisch-Mesopotamisehe tradi

ties werden gevolgd, waar Syrisch-Mesopotamische goden werden 

vereerd en waar het Aramees in ieder geval als schrijftaal 

werd gebruikt. Deze cultuur werd zodanig beïnvloed door Helle

nistische en Parthische cultuurelementen, dat een unieke vorm 
6 

van "Orientaals Hellenisme" ontstond. 

In politiek opzicht steunde Hatra de Arsacieden in hun 

strijd tegen de Romeinen; zij wist daarbij een grote mate 

van onafhankelijkheid te bewaren. De stad was zo sterk, dat 

- toen Trajanus een strafexpeditie ondernam tegen Syrische 

en Mesopotamische steden, die de Parthen tegen de Romeinen 

hadden gesteund - zij zijn belegering (117 na Chr.) kon weer

staan. Evenmin lukte het Septimius Severus de stad in 198 

en 199 in te nemen. Ten tijde van de heerschappij van de 

Perzische Sassanieden heeft Hatra waarschijnlijk een bond-
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genootschap met de Romeinen gesloten. In 240/1 nam Schapur I 

de stad in. Kort daarna schijnt Hatra ook nog door een aard-
7 

beving te zijn getroffen, waarna ze niet meer is herbouwd. 

4.2.2. De midden-Aramese inscripties van Hatra. 

In de ruïnes van Hatra is een groot aantal inscripties 

(wij-inscripties, fundatie-inscripties, memento-inscripties) 

gevonden. Van deze inscripties zijn er tot op heden 341 ge

publiceerd; zij zijn voor het eerst uitgegeven door F. Safar, J. 

Teixidor en W.al-Salihi in (de Arabische delen van) het Iraakse 

tijdschrift Sumer en vervolgens (met uitzondering van de inscrr. 

207/213 en 336/341) voor een tweede maal uitgegeven en be

commentarieerd door A. Caquot, B. Aggoula en R. Degen. Zie 

voor deze publicaties het hieronder volgende overzicht: 

Ie uitgave en commentaar. 

Inscripties no's 1 - 27 

Inscripties no's 28 - 42 

Inscripties no's 43 

Inscripties no's 58 

Inscripties no's 79 

57 

78 

105 

F. Safar, Inscriptions of Hatra 
in Sumer 7, 1951, pp. 170-184; 
F. Safar in Sumer 8, 1952, pp. 
183-195 (de inscripties 1-42 
werden daarna nogmaals door hem 
gepubliceerd in het Engelse deel 
van Sumer 9, 1953, pp. 7-20); 
F. Safar in Sumer 9, 1953, pp. 
240-249; 
F. Safar in Sumer 11, 1955, pp. 
3-14; 
F. Safar in Sumer 17, 1961, pp. 
9-35; 

Inscripties no's 106- 206: F. Safar in Sumer 18, 1962, pp. 
21-64; 

Inscripties no's 207- 213: J. Teixidor in Sumer 20, 1964, 
pp. 77-80 (Engelse deel van Sumer); 

Inscripties no's 214- 230: F. Safar in Sumer 21, 1965, pp. 
31-43; 

Inscripties no's 231- 280: F. Safar in Sumer 24, 1968, pp. 
3-32; 
F. Safar in Sumer 27, 1971, pp. 
1-14; 
W. al-Salihi in Sumer 28, 1972, 
p. 20 (Engelse deel) en pp. 26 
27 (Arabische dee l ) . Deze pp. 
maken deel uit van zijn artikel 
Hatra, Excavations in Group of 
Tombs 1970-19713 Preliminary Re
port ; 
W. al-Salihi in Sumer 31, 1975, 
pp. 171-188; 

Inscripties no's 281- 292 

Inscripties no's 293- 294 

Inscripties no's 295- 335 
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Inscripties no's 336- 341: W. al-Salihi in Sumer 34, 1978, 
pp. 69-74.' 

2e uitgave en commentaar 

Inscripties no's 1 - 27 : 

Inscripties no's 28 

Inscripties no's 43 

Inscripties no's 58 

Inscripties no's 79 

42 

57 

78 

105 

Inscripties no's 106- 206 

A. Caquot, Nouvelles inscriptions 
araméennes de Hatva I, Syria 29, 
1952, pp. 89-118; 
A. Caquot in Syria 30, 1953, pp. 
234-244; 
A. Caquot in Syria 32, 1955, pp. 
49-58; 
A. Caquot in Syria 32, 1955, pp. 
261-272; 
A. Caquot in Syria 40, 1963, pp. 
1-16 ; 
A. Caquot in Syria 41, 1964, pp. 
251-272; 

Inscripties no's 207- 213: zijn slechts één keer uitgegeven. 
Inscripties no's 214- 230: R. Degen, Neue Aramäische Inschriften 

aus Hatra, Die Welt des Orients, 
V, 2, 1970, pp. 222-236 ; 

Inscripties no's 231- 280: R. Degen, New Inscriptions from 
Hatra, Jaarbericht van het Voor-
aziatisch-Egyptiseh Genootschap 
Ex Oriente Lux (JEOL) 23, 1973-
1974, pp. 402-422; 

Inscripties no's 281- 335: R. Degen, Weitere Inschriften aus 
Hatva, Neue Ephemeris für Semitische 
Epigraphik 3, 1978, pp. 67-111; 

Inscripties no's 336- 341: F.Vattioni, Le iscrizioni di Hatra, 
Napoli 1981 (integrale editie van 
alle Hatrese inscripties). 

Verder worden Hatrese inscripties van commentaar voorzien in 

de navolgende artikelen: 

B. Aggoula, Remarques sur les inscriptions hatrêennes I, 
Berytus 18, 1969, pp. 85-104; 

B. Aggoula, Remarques sur les inscriptions hatrêennes II, 
MUSJ 47, 1972, pp. 3-80; 

B. Aggoula, Remarques sur les inscriptions hatrêennes III, 
Syria 52, 1975, pp. 181-206; 

H.J.W. Drijvers, Aramese inscripties uit Hatra, Phoenix 
16, 1970, pp. 366-380; 

J. Teixidor, Notes hatrêennes , Syria 41, 1964, pp. 273-284; 
Syria 43, 1966, pp. 91-97. 

F. Vattioni, Le iscrizioni di Hatra, Napoli 1981. 

Het Aramees, waarin de inscripties van Hatra zijn geschreven, 

is te beschouwen als een dialekt, dat veel verwantschap met het 

oud-Syrisch heeft. Opvallend is een tamelijk frekwent gebruik 

van matreslectionis, op grond waarvan men kan constateren, dat 
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- phonetisch gezien - de a- klank zich heeft gewijzigd in een 

o- klank (nrgwl: Nergol). Een dergelijke wijziging heeft zich 

ook in het oud-Syrisch voltrokken. Kenmerkend voor het Hatrees 

is eveneens de (overigens sporadische) weergave van de status 

emphaticus van het mannelijk enkelvoud door middel van een h 
9 

in plaats van een 'alef. 

Over de datering van de Hatrese inscripties heeft lange 

tijd onzekerheid bestaan. F. Safar en A. Caquot gingen er op 

grond van hun berekeningswijze van uit, dat de meeste gedateerde 

inscripties afkomstig waren uit de Ie eeuw en de Ie helft van 

de 2e eeuw na Chr., terwijl Hatra pas aan het einde van de 2e 
10 

eeuw het toppunt van haar bloei bereikte. J. Teixidor 

meende, dat in de Hatrese inscripties de Arsacidische tijd

rekening werd gebruikt; bij toepassing van deze tijdrekening 

krijgen diverse inscripties evenwel een datum, die ligt na de 

definitieve ondergang van de stad in + 240 na Chr. Ook W. al-

Salihi kon voor het dateringsprobleem van de Hatrese inscripties 

geen bevredigende oplossing geven. 
12 13 14 

J.T. Milik, J. Naveh en B. Aggoula hebben duidelijk aan

getoond, dat men in Hatra - evenals in Palmyra, Edessa en andere 

N.Mesopotamische steden - gebruik maakte van de Seleucidische 

tijdrekening; op grond van een grafisch onderzoek naar de weer

gave van honderdtallen bewezen zij, dat Safar, Caquot en anderen 

de tekens voor deze honderdtallen verkeerd interpreteerden: 

Een "driehoek" duidt in het Hatrese schrift en in andere midden-

Aramese N.O.Mesopotamische schriften een honderdtal aan; het 

aantal van deze honderdtallen wordt weergegeven door verticale 

streepjes. Indien één van deze verticale streepjes wordt ver

bonden met de driehoek, moet dit streepje bij de telling van de 

honderdtallen meegerekend worden, hetgeen door Safar, Caquot e.a. 

niet werd gedaan, zodat zij kwamen tot verkeerde tellingen en 

op grond daarvan tot onjuiste theorieën met betrekking tot de 

datering van deze inscripties. 

Hieronder geven wij een overzicht van de gedateerde inscrip

ties, voorzover zij tot nu toe gepubliceerd zijn: 

a) Hatra inscr. no. 214: datum: 409 = 97/8 na Chr. 
b) Hatra inscr. no. 293: datum: 400 + x (maand = 88 + x na Chr. 

He ziran) 
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Hatra inscr 
Hatra inscr 
Hatra inscr 
Hatra inscr 

Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 

Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 
Hatra 

inscr 
inscr 
inscr 
inscr 
inscr 
inscr 

inscr 
inscr 
inscr 
inscr 
inscr 
inscr 
inscr 

no.294 
no.108 
no.243 
no.288 

no 
no 
no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 

79 
229 
338 
272 
336 
62 

no.288 
no . 82 
no . 65 
no.290 

34 
36 
80 

da turn: 
datum: 
datum: 
da tum: 

datum: 
da turn : 
datum: 
datum: 
datum : 
datum: 

da tum: 
datum: 
datum: 
da tum: 
da tum: 
datum : 
da turn: 

420 
422 
428 
428 

(maand 
(maand 
(maand 
+ x 

428? 
4/541? 
444 (maand 
449 (maand 
463 (maand 
476 (maand 

486?(maand 
488 

(maand 498 
504 
546 
549 
549 

(m aand 
(maand 
(maand 

Tes-r i ) 
Adar ) 
Kanun) 

Adar) 
lyyar) 
Kanun) 
Mar-
he%wan) 
Nisan) 

Kanun) 

Adar) 
Tesri) 
Mar-
he swan) 

108 na Chr. 
Ill na Chr. 
117 na Chr. 
117 + x na 
Chr. 
117 na Chr.? 
1/230 na Chr.? 
133 na Chr. 
138 na Chr. 
152 na Chr. 
164 na Chr. 

174 na Chr.? 
176/7 na Chr. 
186 na Chr. 
192/3 na Chr. 
235 na Chr. 
237 na Chr. 
237 na Chr. 

t) Hatra inscr. no. 35: datum: 549 (maand Elul) = 238 na Chr. 
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4.2.3. Het midden-Aramese schrift van Hatra. 

Hieronder zullen de lettertekens van de inscripties van 

Hatra synchroon en diachroon worden beschouwd; daartoe komen 

eerst de lettertekens uit de gedateerde inscripties aan de 

orde en vervolgens die uit de niet-gedateerde. 

'alef f ig. 29. 

+ 100 - 120 + 140 - 165 + 175 - 200 + 235 - 240 

AL IL AL li. 

Al» ^ 

ILiL Ai IL 

AI AJ 

11 Ai 11 AL 

IL AJ J± AL 

A_l AL Al 

AS AJ Ai 

niet ge
dateerde 

i e A/ AL J£~ Ai I I i l A i i l j l - A J L A L 

A L A \ - A L - L L _ l L _ i L - L A - L l AJ JZ AL AJ 

De Hatrese 'alef gaat duidelijk terug op de (extreem-) 

cursieve Rijksaramese 'alef:'A^ — ^ W . Zij onderscheidt 

zich van de Palmyreense 'alef, die zich op een andere wijze 

uit dezelfde (extreem-) cursieve 'alef heeft ontwikkeld: A ^ — ^ 

z^C -^ ("sZ • Evenmin vertoont zij overeenkomsten met de oud-

Syrische 'alef, waarvan men zich de ontwikkeling vanuit de 

(extreem-) cursieve 'alef alsvolgt kan voorstellen: A ^ ^ ^ , — ^ 

K"? -> f*r -> re . 
b . f i g . 3 0 . 

+ 100 - 120 + 140 - 165 + 175 - 200 + 235 - 240 

of 
-J _J 

_> -J> 

niet ge
dateerde 

-> J -J -/ -o ->^J -J -> -> — 

—f -> u _ J —J-3 —' P \P if 

_J _3 _J _D 

De Hatrese b verschilt van de (extreem-) cursieve Rijks-
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aramese b ( __J , _} ) en de meeste andere midden-Aramese 

b- vormen (bijv.: oud-Syrisch: ^D , Z) \ cursie f-Palmyreens: 

_3 , Nabatees: __),_} ) door een meer fragmentarische weer

gave van het bovengedeelte van de letter; in veel gevallen 

nijgt de letter achterover. In finale positie wordt zij nooit 

verbonden met de aan haar voorafgaande letter. Aan het begin 

van een woord komt zij daarentegen praktisch altijd in ligatuur 

voor. 

g. fig. 31. 

+ 100 - 120 

< . A 
n i e t ge
da tee rde 

+ 140 - 165 

A A 

A A ^ ^ _Vw _ \ 

+ 175 -• 200 

A -\ 
A . -A ^ 

+ 235 - 240 

^ .A _^ 

- A A, .A. A > > 

De Hatrese g wordt gekenmerkt door twee elkaar met een 

scherpe hoek snijdende lijnen, waarvan de onderste zich bijna 

altijd in horizontale positie bevindt. 

d. f ig. 32. 

+ 100 - 120 

1 ^ 

n i e t ge
dateerde 1 1 

+ 140 - 165 

1 1 ^ 1 

+ 175 - 200 

1 1 "1 

+ 235 - 240 

mi 

1 T i m i i-i~-in~)-i-i^-i>f->-i 

- i* i- i- i1-i- in ~i l i l ' i m i 

De Hatrese d neigt meer dan de meeste andere midden-

Aramese d- vormen tot symmetrie: de horizontale streep is 

bijna even lang als de verticale streep; de eerstgenoemde 

raakt de laatstgenoemde meestal met een hoek van 90° aan de 

bovenzijde. 
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h . f i g . 3 3 

+ 100 - 120 + 140 - 165 + 175 200 + 235 - 240 

TH N -A M w >-/ X/ >-4 yj y-< XI X ^ K 

niet ge
dateerde 

De Hatrese h heeft een meer langgerekte vorm dan de 

(extreem-) cursieve Rijksaramese ( ~j\ , ~~~^ ) en de Palmyreense 

h ( " ^ , >sj^ ) . Zij heeft soms een vloeiende vorm, die als het 

ware "met één streek" kon worden geschreven. In dat geval ver

toont de letter enige gelijkenis met de h. Opmerkelijk is 

verder, dat zij enkele malen als een "M" wordt weergegeven. 

(Vergelijk de h in de inscripties van Assur, Sari, Hassan-

Kef, Armenië, Georgië en Characene, die hieronder zullen 

worden behandeld). 

w . f ig . 34. 

+ 100 - 120 

) ) ; ) 

niet ge
dateerde 

+ 140 - 165 

) ) ) ) ) ) )) 

+ 175 - 200 

)> ) ' > ) 

+ 235 - 240 

; > > ; ) > 

; ) J ) ) ) « ) ) i Ï c ) ) ) > i < ) > j j ) > ^ 

De Hatrese w kan worden beschouwd als een vereenvoudigde 

weergave van de (extreem-) cursieve Rijksaramese w ( "\ , \ ) 

Deze vereenvoudiging gaat soms zo ver, dat de letter wordt 

weergegeven door een kort verticaal streepje. 

z . 

De Hatrese z wordt - evenals in de meeste andere midden-

Aramese schriften - weergegeven door een kort verticaal streepje 
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fig. 35. 

+ 100 - 120 

1 1 1 

niet ge
dateerde 1 1 f ( 

+ 140 -- 165 

1 / 1 

+ 175 • - 200 ± 235 - 240 

1)11 

Soms kan ze alleen door het zinsverband worden onderscheiden 

van de w. 

h f ig. 36. 

+ 100 - 120 

N N N N 

niet ge
dateerde 

+ 140 - 165 

Af N h/ K 

+ 175 - 200 

KJ H 

+ 235 - 240 

N N KJ K/ W 

De Hatrese h, die niet altijd gemakkelijk te onderscheiden 

is van de Hatrese h, staat relatief ver af van de Rijksaramese 

h- vormen. Zij vertoont nauwe overeenkomsten met sommige cur

sief - Pa lmyr eens e en oud-Syrische h- vormen. Soms heeft de Hatrese 

h de vorm van de Romeinse hoofdletter M. Vergelijk de h in de 

inscripties van Assur, de Dura-Europos bilingue, de inscriptie 

van Susa, het Avroman-perkament en de Nisa-ostraca (zie hier

onder) . 

In de meeste gevallen lijkt de Hatrese t - in meer of 

mindere mate - op een voorover gekantelde 6. De Rijksara

mese t , die eveneens op een 6 lijkt, heeft een meer recht

op staande houding. In overeenstemming met de Palmyreense t 

(die ook "rechtop" staat) en in tegenstelling tot de oud-
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+ 100 - 120 

G\ CN 

n i e t ge 
da tee rde 

+ 140 - 165 

6 C (T 6 

+ 175 - 200 

* r o 
+ 235 - 240 

*o 6oOr 

Syrische t (die "achterover" helt) is de Hatrese t praktisch 

altijd open. Opvallend is het voorkomen van enkele sterk af

wijkende t- vormen: L , / \ , Q > V) • < d e laatste doet sterk 

denken aan de oud-Syrische t ). 

y_ fig. 38. 

+ 100 - 120 

Cf f 9 

n i e t ge 
da tee rde 

+ 140 - 165 

c c c c $ c c 9 

+ 175 - 200 

O S S C S ) 5 

+ 235 - 240 

?s <; sss 

De Hatrese y , die afwijkt van de (extreem-) cursieve 

Rijksaramese y, kent vele variaties. Meestal wordt ze weer

gegeven als een verticale kronkellijn. Vaak ook is alleen 

maar sprake van een kort cirkelboogje, hetzij naar links 

geopend (zoals in het Palmyreense en het oud-Syrische schrift), 

hetzij naar rechts geopend. Soms wordt volstaan met een kort 

verticaal streepje, hetgeen ook in diverse andere midden-

Aramese schriften gebeurt. Omdat ook de Hatrese w door een 

naar rechts geopend cirkelboogje of een kort verticaal streep

je kan worden weergegeven, worden beide letters gemakkelijk 

met elkaar verward in de transscriptie. 
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k f ig. 39. 

+ 100 - 120 

Ml 
n i e t ge
dateerde 

+ 140 - 165 

71H 
+ 175 - 200 

Hl 
+ 235 - 240 

i l j l l 

H^]llllllV31117lHlll 

Kenmerkend voor de Hatrese k is de langgerekte vorm, 

waardoor de letter - in tegenstelling tot de Palmyreense en 

oud-Syrische k , maar in overeenstemming met de (extreem-) 

cursieve Rijksaramese k - "geen basis" heeft. 

_1 f ig. 40. 

+ 100 - 120 

Y>vCW 
n i e t g e 
d a t e e r d e 

+ 140 - 165 

S\NY>N 
+ 175 - 200 

\\vy>N 
+ 235 - 240 

\SS\W 

^ Y ^ y > y>) u J / ̂  J J j y ^ b 

De Hatrese 1 onderscheidt zich door haar langgerekte, 

aan de benedenzijde meestal sterk gebogen vorm, van de in 

de regel kortere oud-Syrische 1- vormen (die, behoudens 

enkele uitzonderingen, een scherpe hoek maken met de hori

zontale basis) en van de (extreem-) cursieve Rijksaramese 

en de cursief-Palmyreens e 1- vormen, die een minder een

voudige vorm hebben (hoewel beide schriften ook wel 1-

vormen kennen, die in sterke mate met Hatrese 1- vormen 

overeenkomen. (Sommige lettervormen van de Hatrese b ( j ) , g (A ) , 

t (X) ) en 1 (J ) lijken enigszins op de (o.a. uit het Nabatese 

schrift ontstane?) Arabische lettervormen). 

file:///SS/W


m f i g - 4 1 . 

9 8 

+ 1 0 0 120 

rt ISTSrtjfr 
f) 

+ 140 - 165 

i) ^ * titi 

+ 175 - 200 

Atirtti-fi 
h-hrtn 

+ 235 240 

niet ge
dateerde 

ft * /) f i rt tl hf r t - i r t^TSf i^T) f? f) 
* \y -H ï, tl >> ft X ^ t i > j 7 S h - h ^ T h 

De Hatrese m vertoont overeenkomsten met de m in andere 

in N.O.Mesopotamië gevonden midden-Aramese inscripties en met 

de m in elders gevonden midden-Aramees tekstmateriaal, zo

als de Nisa-ostraca en de perkamenten van Avroman (zie hier

onder). Zij lijkt sterk op de (extreem-) cursieve Rijksaramese 

m- vormen ( 7") , 7~J ). De Hatrese m onderscheidt zich van de 

m in het Palmyreense en oud-Syrische schrift en van de Nabatese 

m ( ̂ _J , rj ) , doordat bij de eerstgenoemde sprake is van elkaar 

kruisende lijnen en bij de drie laatstgenoemde niet. 

fig. 42. 

+ 100 - 120 

' JMJJJJU 

n i e t ge
dateerde 

+ 140 - 165 

IVW\)\ 

+ 175 - 200 

' uu i j j / j j 

)J^JUJJl|)l)IJJJJ4JJi/JJ/ 

+ 235 - 240 

JJJJIJ' 

J//)JWJJUÏ 

De Hatrese n vertoont veel gelijkenis met de (extreem-) 

cursieve Rijksaramese n- vormen ( J , ) ) • Ook met de cur

sief -Palmyreens e n bestaat een grote mate van overeenkomst. 

(Vergelijk ook de Nabatese ( _J , J ) en de J ood s-Arames e ( .3 , 

) ) n- vormen). In het algemeen is de Hatrese n echter iets 
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langer. In tegenstelling tot het Rijksaramese schrift en de 

meeste midden-Aramese schriften kent het Hatrese schrift 

geen specifieke n-finale- vormen. 

_s fig. 43 . 

+ 100 - 120 

h h h b 

n i e t ge
dateerde 

+ 140 - 165 

h h b 

+ 175 - 200 

h h h h h 

+ 235 - 240 

h b h U 

h h b h h h h h h b h h h b h h h 

h b h h h h h h h h h ^ h h 

De (extreem-) cursieve Rijksaramese s ( °") , ^) , t) ) 

heeft zich op verschillende manieren ontwikkeld: in het cur

sief - Pa lmyreense en oud-Syrische schrift heeft de s de nei

ging zich te sluiten, terwijl zij tevens tot een zekere sym

metrie van vorm neigt (cursief-Palm. :_V) » "23 , -^Q £22 , oud-

Syrisch: CD , CD , £D )• Een geheel andere ontwikkeling ziet 

men bij de Hatrese s, die ongeveer de vorm van de Latijnse 

letter h aanneemt. Zij lijkt enigszins op de s in de 

Asoka-inscripties (zie hieronder). 

c 
ay in fig. 44. 

+ 100 - 120 

y y > > > 

n i e t ge
da tee rde 

+ 140 - 165 

> > > 

+ 175 - 200 

> > > 

+ 235 - 240 

> > > > > 

> > > > > > > > > > > > ^ > > > y > > > > > > -

> > > > > > 

De Hatrese ayin, die geen gelijkenis vertoont met de Rijks

aramese ayin- ormen, lijkt enigszins op de cursief-Pal myreense 

en oud-Syrische ayin. (Vergelijk ook sommige Nabatese Cayin-
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vormen ( ^ , ̂ r )). Het belangrijkste onderscheid is ge

legen in het feit, dat de Hatrese ayin - op een enkele 

uitzondering na - geen horizontale basis heeft, terwijl de 

twee lijnen van deze letter met elkaar - in plaats van een 

scherpe hoek - een hoek van (bijna) 90° of een stompe hoek 
TÏ V 20 

maken. De / - vormen moeten worden beschouwd als "archaïsch' 

("Archaïsch" is hier bedoeld als "overeenkomst vertonend met" 

(extreem-) cursieve Rijksaramese ayin- vormen; dat het hier 

niet kan gaan om een strikt chronologische kwestie blijkt uit 

bijv. Hatra-inscriptie no. 107, waar de Y - vormen naast de 

7 - vormen voorkomen). 

;p fig. 45 . 

+ 100 - 120 

?9 

n i e t ge
da tee rde 

+ 140 - 165 

3 S ^ ? 

+ 175 - 200 

W) 
+ 235 - 240 

3 ^ 3 9 

PS() ,]?9P9?9?J'3??t?SS?^rl355 

De Hatrese p kan worden gezien als een sierlijke weer

gave van de (extreem-) cursieve Rijksaramese p ( J , ") ). 

In vergelijking met andere midden-Aramese p- vormen is de 

Hatrese p vrij lang en smal. De kop van de letter is 
21 

slechts enkele malen gesloten, in tegenstelling tot de 

oud-Syrische p , waar dit regel is. 

De Hatrese s vertoont enige overeenkomsten met de (ex

treem-) cursieve Rijksaram. s ( y* ),maar is scherper wat betreft 

haar vormgeving. Zij is in de regel langer dan de s in het 

oud-Syrische en cursief-Palmyreense schrift, hoewel in deze 

beide schriften s- vormen voorkomen, die praktisch identiek 

aan de Hatrese s zijn. 
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f ig. 46. 

+ 100 - 120 

f 

n i e t g e 
d a t e e r d e 

+ 140 - 165 

pfy 
+ 175 - 200 

r 
+ 235 - 240 

yyyr^ 

s r f/r c yrrsrr /TTVTVTT 
q. fig. 47. 

+ 100 - 120 

T) -n?> T) 

n i e t 
g e d a t e e r 

de 

+ 140 - 165 

?} n "O 7ï 7?-^ 

+ 175 - 200 

T) nnnn 
+ 235 - 240 

nrïTi 

^ rjnn^riririnnnrmriT-inn 
n riTinnnnnhn7-ipri^"n7iri 

De q in het Hatrese schrift onderscheidt zich van de m, 

doordat de verticale lijn de horizontale slechts raakt en 

niet snijdt, en van de s , doordat bij de laatstgenoemde 

letter het raakpunt van beide lijnen is gesitueerd op de 

verticale lijn, terwijl dit raakpunt bij de q op de hori

zontale lijn ligt (helemaal aan het uiteinde van de verticale 

lijn). 

De Hatrese q lijkt nog enigszins op de (extreem-) cursieve 

Rijksaramese q ( Y") > *T) )> maar verschilt sterk van de q 

in het oud-Syrische en Palmyreense schrift, die aan de beneden-

zijde geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. Wel bestaan over

eenkomsten met de q in het midden-Aramese schrift van de 

perkamenten van Avroman, de Asoka-inscripties en de Nisa-

ostraca (zie hoofdstuk 5 ) . 
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£ fig. 48. 

+ 100 - 120 

n *n -i 
n i e t ge 
da tee rde 

+ 140 - 165 

-1 "j I ^ 

± 175 - 200 

I "I "I "7 

± 235 -- 240 

-mill 

Voor de r geldt hetgeen bij de d is opgemerkt. Beide 

letters zijn nl . identiek van vorm. 

schin fig- 49. 

+ 100 - 120 

c=_ ^ £*-b>-

n i e t ge
da tee rde 

+ 140 - 165 + 175 - 200 

t- c- c- t>t- t^CCi 

+ 235 - 240 

C - t> C^_ C ^ F^~ o_ t l_ trs. C _̂ Q _ X^ O c _ 

C^ N - 1 ^ 1 ^ - £_ t__ t ^ * - ^ - £ l C - ^ ~ 

Zl_ £— £=_ CL. £s- D>- k>— fc^ O - Q_ k _ C -

De Hatrese schin heeft een vrij op zichzelf staande vorm. 

Zij laat zich moeilijk herleiden uit het (extreem-) cursieve 

Rijksaramese schrift, tenzij men aan de volgende ontwikkeling 

wil denken : \2^** t-' "* t l — ^ C^--( ? ) . 2 2 

Evenmin vertoont de Hatrese schin (afgezien van de vormen L~ , 

1 , \ in Hatra-inscriptie no. 107) enige overeenkomst met 

de oud-Syrische en Palmyreense schin. 

;t 

De Hatrese t vertoont overeenkomsten met de (extreem-) 

cursieve Rijksaramese t ( r) , k ) , zij het dat het rechter 
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+ 100 - 120 + 140 - 165 + 175 - 200 + 235 - 240 

rrrrrht' j ^ r / r httppr P/TÏP 
n i e t g e 
d a t e e r d e ^ ĵn^^^^^^^^f,̂ ^^ 

gedeelte van de letter een kortere vorm heeft. In de meeste 

midden-Aramese schriften heeft, in tegenstelling tot de Ha-

trese t , een ontwikkeling plaatsgevonden, waarbij het 

rechter gedeelte wordt verlengd en naar beneden getrokken 

(bijv.: het Nabatese schrift: J j .j) ; n e t Palmyreense 

schrift: j) » j) '> n e t oud-Syrische schrift: j-̂  • <T) > 

het Joods-Aramese schrift:_J~) , J^ ) . 
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4.2.4. Analyse van het Hatrese schrift. 

Op grond van de in par. 4.2.3. gegeven beschouwing van de 

Hatrese lettertekens kunnen de volgende constateringen worden 

gedaan c.q. conclusies worden getrokken: 

- in het Hatrese schrift zijn geen duidelijke chronologische 

ontwikkelingen waarneembaar, aangezien de variatie in 

sehriftvormen niet aan bepaalde periodes gebonden blijkt. 

Het is geen uitzondering, wanneer men in één en dezelfde 

inscriptie verschillende vormen van dezelfde letter tegen

komt ; 

- er wordt een frekwent gebruik van ligaturen gemaakt; 

- men komt slechts zelden litterae finales tegen; 

- het Hatrese schrift heeft veel gemeenschappelijke trekken 

met enerzijds het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift 

en anderzijds verschillende midden-Aramese schriften. Het 

heeft met deze schriften het cursieve schrifttype gemeen. 

Vooral de overeenkomsten met de midden-Aramese schriften 

van de Nisa-ostraca en de Avroman-perkamenten (die wij 

hieronder in hoofdstuk 5 zullen behandelen en die wij 

daar aanduiden als behorende tot de Parthisch/Perzisehe 

(in geografische zin) midden-Aramese schrifttraditie) 

vallen op, hetgeen op zichzelf beschouwd in overeenstem

ming is met de (Oostelijke) ligging van Hatra in Mesopo-

t ami ë. 

Verder zijn, hetgeen geografisch gezien eveneens begrijpe

lijk is, de overeenkomsten met het (cursief-) Palmyreense 

schrift en - in iets mindere mate - het oud-Syrische 

schrift van belang opgemerkt te worden; 

- het Hatrese schrift heeft, zoals hierboven opgemerkt, een 

cursief karakter. Dit neemt niet weg, dat dit schrift ook 

inscripties kent, die opvallen door een sierlijk letter

type, een sierlijke stijl van schrijven, zoals bijv. de 

inscripties no. 20, 107 en 195. Het betreft hier dedicatie

inscripties (op de sokkels van beelden). In dit verband 

wordt verwezen naar par. 2.6., waarin met betrekking tot 

het Palmyreense schrift werd gesproken over een nuancering 

van de aanduidingen "monumentaal" en "cursief" Palmyreens 
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sehrift/sehrifttype en over het functie-gerichte karakter 

van de aanduiding "monumentaal" schrift/schrifttype. 

Ook al is in het Hatrese schrift veel minder duidelijk dan 

in het Palmyreense schrift sprake van een cursieve en monu

mentale stijl, toch kan wel worden gesproken van Hatrese 

inscripties met een "gewone cursieve stijl" en een "sier

lijke of ornamentale cursieve stijl"; 

de overeenkomsten met de hierboven genoemde midden-Aramese 

schriften zijn niet zodanig, dat het gerechtvaardigd is te 

spreken van een afhankelijkheidsrelatie met één of meer 

van hen. De vorming van het Hatrese schrift laat zich het 

beste verklaren als een rechtstreekse ontwikkeling uit 

cursief-Rijksaramese sehriftvormen. Bij die ontwikkeling 

ging het Hatrese schrift, zoals ook (de) andere midden-Ara

mese schriften, een eigen weg, hetgeen hieronder met enkele 

voorbeelden wordt geadstrueerd: 

. de ontwikkeling van de 'alef. 

In het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift wordt 

de 'alef als volgt w e e r g e g e v e n : ^ , f*\ , /^ , f\ 

Bij het Hatrese schrift ziet men hoe de gekromde basis 

van de Rijksaramese 'alef wordt gestrekt: -V —^ . w. . 

Bij het Palmyreense schrift valt daarentegen een andere 

ontwikkeling waar te nemen: f\ — ^ }x , T""*̂» • Bij de oud-

Syrische 'alef verdwijnt het linker bovengedee1te van de 

letter:K-^K (?)^ J"C (?) . 
. de ontwikkeling van de h. 

(Extreem-) cursief Ri j ksar amees : f ) , ~~j\ , ~~^f\ , ~/\ , ~/\ 

T\ • 

Hatra: de horizontale lijn wordt tot uitgangspunt 

genomen bij de weergave van de h: J—\ . Deze lijn wordt 

vervolgens - in verband met een verder gaande cursive

ring - verbonden met het beneden-uiteinde van de verti

cale lijn: J\{ , ~7>{ en /Sf . 

Bij het Palmyreense schrift ziet men een ontwikkeling, 

die leidt tot een omgekeerde K- vorm: ~^\ , *"̂ ( of een 

kruis- vorm: ^ ^ , Ŝ _ 

Bij het oud-Syrische schrift is de ontwikkeling waar

schijnlijk de volgende geweest: ~~-j\ — ^ " f\ ( ? ) - ^ - ~~f\ ( ? ) — ^ 

c7\ .^rn . en 
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3 -Ü 

Aan de Nabatese inscripties ziet men, dat weer geheel 

andere vormen zijn ontstaan: ^\ , 7 l ~ ^ f\~^ ' > Fj 

Vergelijk het Joods-Aramese schrift :T~j > Tl > 71 > Tl > 

n . n • 
. de ontwikkeling van de m. 

(Extreem-) cursief Rijksaramees: y) , l\ , y~j 

Hatra: f) -> f ) , 7S . 7^ • 

Oud-Syrisch:-^ 7 } , >J , ^J , TO > "70 • 

(Cursief-) Palmyreens:-^ >) , -f} , > 0 . O 

Nabatees:-^ ĴJ , IT"! , 7") 

. de ontwikkeling van de s. 

(Extreem-) cursief Rijksaramees: '^ , O > _A-̂  

Hatra: \T) -> Y} , h > > ) • 

Oud-Syrisch: -^ CD - O ' £ 0 • 

(Cursief-) Palmyr eens :_^ ^0 > ̂ 3 , •dO 

. de ontwikkeling van de q. 

(Extreem-) cursief Ri jksar amees : jP , |) , "j") 

Hatra: *p , J"} - ^ Tl • 

Oud-Syrisch:->/3 , J3 , ri . 

(Cursief-) Palmyreens :_^/^) , ^"^ , J~3 • 

Nabatees:-^ P , P 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het niet voor de hand ligt 

de lettertekens van de midden-Aramese schriften van Hatra, 

Edessa en Palmyra (en andere midden-Aramese schriften kunnen 

aan deze voorbeelden toegevoegd worden) - schriften, die 

qua gebruik in de tijd voor een belangrijk deel samenvallen 

wat betreft hun ontwikkeling als afhankelijk van elkaar te 

beschouwen. Bij al deze schriften gaat het om locale/regio

nale, parallelle ontwikkelingen uit (extreem-) cursieve 

Rijksaramese sehr iftvormen. 

Indien evenwel wordt gesproken van een rechtstreekse ont

wikkeling uit het Rijksaramese schrift, dan mag uiteraard 

de wederzijdse invloed, die de midden-Aramese schriften op 

elkaar hebben uitgeoefend, niet veronachtzaamd worden; 

deze schriften "leenden" frekwent vormen van elkaar, het

geen het grote aantal variaties (de grote variatie-breedte) 

van lettervormen mede verklaart. Hierop zal in het vervolg 

nog nader worden ingegaan. 
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4.3. De midden-Aramese inscriptie van Sa adiya 

In 1957 werd 25 km. ten Oosten van Hatra, in het gebied 

van de wadi Sa adiya, een midden-Aramese inscriptie gevonden, 

die zowel door F. Safar als A. Caquot is uitgegeven en van 
2 3 

commentaar voorzien. De inscriptie is gegraveerd op een 

stele van 50 bij 35 cm. en bevindt zich nu in het Museum van 

Bagdad. Hoewel de vertaling van de inscriptie grote problemen 

oplevert, is het toch duidelijk, dat het hier gaat om een wij

inscriptie, die in verband gebracht wordt met de goden Marelahe 
,25 „ 

en Nergal. De inscriptie heeft als datum: Nisan van het jaar 

436 of, wat waarschijnlijker is (de datumtekens zijn nl. onvol

ledig door beschadiging) 536. Dat wil zeggen dat de inscriptie 

afkomstig is uit het jaar 125 of 225 na Chr.. 

Zie voor de weergave van de lettertekens van deze inscriptie 

fig. 51. 

Zoals op grond van de vindplaats van de inscriptie te ver

wachten was, is het schrift van deze inscriptie geheel iden

tiek aan het schrift van de Hatrese inscripties. 

24 

F i g . 5 1 . De l e t t e r t e k e n s van de i n s c r i p t i e van Sa a d i y a . 

' a l e f 

b 

g 

d 

h 

w 

z 

h 

t 

y 

k 

U M .& AJ A( Al 

_> J J > J - ^ — } ? 

-V 

~1 

> s j >-f ^ > - i 

) ) 

1 

N N N K) 

C £G> 
f < s 

1 

1 

m 

n 

s 

' a y i n 

P 

s 

q 

r 

s c h i r 

t 

^ ^ \ 

-h "h t, 
J J J 
b 
> > 

99 
— 

T\ T) 

n 

b^ i ^ 

p 
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4.4. De midden-Aramese inscriptie van Qabr Abu Nayf. 

In fig. 52 worden de lettertekens weergegeven van een in 

1953 te Qabr Abu Nayf gevonden, fragmentarisch bewaard ge

bleven, inscriptie. Qabr Abu Nayf is gelegen 3 km. ten Westen 

van khan Al Naymi, tussen Sergat en Kaiyarah, in een gebied 

ten Noorden van Assur en ten Oosten van Hatra. 

Deze inscriptie (een grafinscriptie ?) werd eveneens door 

zowel F. Safar als A. Caquot uitgegeven en van commentaar voor-
26 i 

zien. Zij is gedateerd: de maand Sebat van het jaar 448 

(= februari 137 na C h r . ) . 

Uit fig. 52 blijkt duidelijk, dat ook deze inscriptie is 

geschreven in een schrift, dat geheel overeenkomt met dat van 

de Hatrese inscripties. 

'alef 

b 

d 

h 

w 

z 

h 

t 

Fig. 52. De lettertekens van de inscriptie van Qabr Abu Nayf. 

I L -LL 

_3-^ _J _b 

—I —1 —i 

Xl 7s( >-J 

) :> 

i i 

N 

6̂  

y 

ï 

m 

n 

^yin 

P 

r 

scHn 

t 

f ) S C 1 c C 

\J^ 
•h +i 

> 

s 
1 ~l 

t ̂  r^ /— £- z^ 

h 
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c 
4.5. De midden-Aramese inscriptie van Abrat al-Saghlra. 

In 1954 publiceerde Salim al-Alusi een inscriptie, die 
c 

gevonden was in de teil van Abrat al-Saghira, die ten Zuiden 

van Jebel Singar (ongeveer midden tussen Hatra en Sari) is 
27 

gelegen. 

Hieronder volgt een weergave van de inscriptie met ver

tal ing : 

De midden-Aramese inscriptie van cAbrat al-Saghira 

(tekening van Fuad Safar). 

byrh qnwn snt ....95 = In de maand Qanun van het 

jaar ..95. 

De datering van deze inscriptie geeft problemen. Ervan uit

gaande, dat hier - evenals in alle andere in het Mesopotamische 

gebied gevonden midden-Aramese inscripties - de Se 1eucidisehe 

jaartelling wordt gebruikt, komen sommigen tot een datering van 

117 v.Chr. Een dergelijke zeer vroege datering is niet waar

schijnlijk. Om die reden neemt J. Naveh aan, dat de inscriptie, 

waarvan alleen maar een facsimi1 e-tekening en geen foto voor

handen is, onvolledig is; hij veronderstelt, dat achter het 

woord "snt" nog drie verticale streepjes gestaan moeten hebben 
29 

en reconstrueert vervolgens het jaartal 495 (= 183 na Chr.). 

Hij doet dit, omdat het merendeel van de Hatrese inscripties 

ongeveer in die periode is geschreven. Hoewel zijn constructie 

voor de hand liggend is, kan met haast evenveel recht beweerd 

worden, dat slechts (één of) twee streepjes zijn weggevallen; 

met andere woorden 17 v.Chr. of 83 na Chr. zijn ook mogelijke 

Fig. 53, c 
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dateringen. 

Wat betreft het schrift van de inscriptie van Abrat al-

Saghira kan het volgende worden opgemerkt: 

De b, y, q en schin zijn identiek aan de desbetreffende 

lettervormen in het schrift van de Hatrese inscripties. De 

n, r en t zijn - afgezien van benedenzijde - eveneens gelijk 

aan de corresponderende Hatrese lettertekens; aan de speciale 

vorm van de benedenzijde dient geen bijzondere betekenis te 

worden toegekend: het betreft hier slechts een ornamentaal 

element, dat verband houdt met de techniek van de graveur. 

De h heeft een vorm, die slechts bij uitzondering in de 

Hatrese inscripties (bijv. de no's 52, 127 en 129) voorkomt. 

Men treft deze h- vorm ook aan in enkele van de hieronder te 

behandelen inscripties (o.a. Sari, Hassan-Kef). De w valt 

op door haar lange vorm. Dergelijke lange w- vormen vindt men 

niet in de Hatrese inscripties, wel in enkele andere in N.O. 

Mesopotamië gevonden midden-Aramese inscripties (zie hieronder) 

Het is duidelijk, dat het schrift van de inscriptie van 
c 
Abrat al-Saghira niet als "Hatrees" kan worden aangemerkt. 

Ondanks de vele overeenkomsten bestaan immers enkele markante 

verschillen. Het gaat hier kennelijk om een andere, locale of 

regionale, variant van wat wij willen aanduiden als het midden-

Aramese N.O.Mesopotamische schrifttype dan die in Hatra in 

gebruik was. 
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4.6. Het midden-Aramese schrift van Assur. 

4.6.1. De stad Assur. 

Assur ligt ongeveer 50 km. ten Oosten van het oude Hatra en 

+ 100 km. ten Zuiden van het huidige Mosul. Uit de opgravingen 

die de Deutsche Orient-Gesellschaft aan het begin van deze eeuw 
30 

te Assur heeft verricht, is gebleken, dat de betekenis van 

deze stad na de ondergang van het Neo-Assyrisehe Rijk in de 

7e eeuw v.Chr. sterk is afgenomen. Pas ten tijde van de Arsa-

ciden gaat de stad weer een bescheiden rol spelen. In de eerste 

eeuw na Chr. maakt Assur een zekere bloeiperiode door, hetgeen 

men kan zien aan de vele ruines van bouwwerken met een Parteii

sche stijl. Het lot van Assur moet sterk verbonden zijn ge

weest met dat van het veel belangrijkere en grotere Hatra. 

Mogelijk heeft Trajanus na of t.t.v. zijn vergeefse belegering 

van Hatra in 116/117 na Chr. Assur weten te veroveren. Vermoede 

lijk heeft de stad eveneens te lijden gehad van Septimius Se-

verus, die in 198 na Chr. Hatra, eveneens tevergeefs, belegerde 

Een definitief einde aan het bestaan van Assur kwam waarschijn

lijk in 240/241 na Chr., toen de Sassaniden ernstige verwoesti 
3 1 

en in dit gebied aanrichtten. 

4.6.2. De midden-Aramese inscripties van Assur. 

Te Assur zijn 43 (fragmenten van) midden-Aramese inscripties 
3 2 

gevonden. Het zijn memento-i nscr ip t i es, geschreven op steles, 

altaren, vaten of gewoon op stukken steen, kalk of gips. 

Voor het merendeel is het materiaal van zo een slechte kwa

liteit, dat de inscripties moeilijk - en soms slechts gedeel

telijk - leesbaar zijn. 

De meeste inscripties zijn gedateerd; de jaartallen variëren 

van 511 t/m 539. Ervan uitgaande, dat te Assur, evenals te 

Hatra, de Seleucidische jaartelling in gebruik was, betekent 

dit, dat deze inscripties stammen uit de periode 199/200 -

227/228 na Chr. Van één inscriptie - een inscriptie op een 

relief-stèle van kalksteen, die gevonden is in de zuidelijke 

poort van de voorhof van de Assur-tempel en die zich thans 
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in een museum te Constantinope1 bevindt - is het waarschijnlijk, 

dat deze ouder is, hoewel de datering niet duidelijk leesbaar 
33 

is. Deze inscriptie draagt volgens ons als jaartal 324, d.w.z. 

11/12 na Chr., ofschoon 224 (89/88 v.Chr.) en 424 (111/112 na 

Chr.) niet uitgesloten kunnen worden. Door de slechte staat van 

de inscriptie en de geringe kwaliteit van het desbetreffende 

fotomateriaal (slechts weinig lettertekens kunnen met voldoende 

zekerheid onderscheiden worden) valt over de inhoud niets te 

zeggen, hetgeen kunst- en cultuurhistorisch, en ook taal- en 

schriftkundig bezien, bijzonder jammer is. 

Het midden-Aramees van de inscripties van Assur vertoont, zoals 

te verwachten, nauwe verwantschap met dat van de inscripties 

van Hatra. 

4.6.3. Het schrift van de midden-Aramese inscripties van Assur 

In fig. 54 geven wij een overzicht van de in de inscripties 

van Assur voorkomende lettertekens. In de linkerkolom worden -

voorzover met redelijke zekerheid te ontcijferen - de letter

tekens van de inscriptie uit 11/12 na Chr. weergegeven; in de 

rechterkolom de lettertekens, die (alle) afkomstig zijn van 

de inscripties uit het begin van de 3e eeuw na Chr. 

Wat betreft de cijfertekens in de inscripties van Assur 

willen wij het volgende opmerken: 

De tekens voor eenheden ( I ) , vijftallen ( ̂  ) , tientallen 

(—| , \ ) en twintigtallen ( ̂  , ̂  ) wijken niet af van die, 

welke in andere midden-Aramese schriften werden gebruikt. 

Met het teken voor honderdtallen is het echter anders gesteld: 

in alle midden-Aramese schriften heeft dit teken steeds onge

veer dezelfde driehoek- vorm: £-—^ , |^> , /^i . / N . , I -»-, waarbij 

het aantal honderdtallen wordt aangegeven door verticale 

streepjes, die aan deze driehoek voorafgaan. Zo ook in de 

stèIe-inscriptie van Assur uit 11/12 na Chr., maar niet in 

de andere As sur-inscripties. In deze inscripties heeft de 

driehoek de volgende v o r m : \ ^ , terwijl het aantal honderd

tallen wordt aangeduid door verticale streepjes op de drie

hoek, dus : k / in plaats van NJH"(= 500). 
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F i g . 54 . Het A s s u r - s c h r i f t 
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De i n s c r . u i t 

11 /12 AD. 

^lAiU 

^ O 

_ ? 

1 

A\* 

r 
N 

) ) 

V 
\ ^ 

h 
1 

> 

/ A * 

"1 ^ 

» ^ 

r 

De i n s c r i p t i e s u i t h e t b e g i n van de 3e eeuw na Chr . 

_ ! / ^dj AJ _y JJ _y _y _y _u rC 

^ J O ^ ^ D 3-3 - ^ .3 ^ O^ 

JC
 r r 

1 H 7 1 1 1 1 7 1 

/V\ ^ A*\ rvr 

l 

i r 

K A/ e i T i A/ 

(T> C C er C 
) ) \ i • 

um 
VlYYsN 
•htl^\ -h-h-h 
UM 
h h b h K h 
> > > 

1 111 
N1 M M 

Tv n 

n -i ) ) 

c- rs r* , r* K 

rv i1 

•K geven Jensen en Andrae. Zijn echter op het fotomateriaal niet te veri
fiëren. 
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4.6.4. Analyse van het schrift van de inscripties van Assur. 

Vergelijkt men de lettertekens van de inscripties van Assur 

met die van de inscripties van Hatra, dan vallen in de eerste 

plaats de vele sterke overeenkomsten op. Toch zijn er ook op

merkelijke verschillen: zo hebben de g, de h, de z, de p en 

de s in de inscripties van Assur een andere vorm dan de 

corresponderende lettertekens in de Hatrese inscripties, hoe

wel sommige van de Assur- vormen daar niet geheel onbekend 

. . 35 
zi jn . 

Op grond van de stèIe-inscriptie van Assur uit 11/12 na Chr 

kan geconcludeerd worden, dat deze verschillen met het schrift 

van Hatra reeds aan net begin van onze jaartelling aanwezig 
c 

waren. Daarbij mag het opvallend heten, dat de ayin en de 
schin in de stèle-inscriptie afwijken van de vorm, die deze 

c 
letters in de latere Assur-inscripties hebben. De ayin- en 

de schin- vorm van de stèIe-inscriptie komen, behoudens enkele 
36 

uitzonderingen, in het Hatrese schrift niet voor, maar wel in 

diverse andere midden-Aramese schriften. 

Om het beeld nog gecompliceerder te maken wijzen wij verder 

nog op het feit, dat in de inscripties van Assur één keer een 

'alef- vorm (T\ ) en twee keer een h- vorm ( f \ , cH ) voor-
37 

komen, waarvoor men de parallellen eveneens in andere midden-

Aramese schriften dan het Hatrese moet zoeken, te weten het 

oud-Syrische en cursief-Palmyreense schrift wat betreft de 

'alef en het cursief-Palmyreense wat betreft de beide h-
_i 38 

vormen (de Tl komt men echter ook elders wel tegen ) . 

Typerend voor het schrift van de Assur-inscripties is de 

bijzondere vorm van de ligatuur b - t: C D en _1 D. 

Op grond van het bovenstaande concluderen wij het volgende: 

De lettertekens van het schrift van de inscripties van Assur 

hebben met de andere midden-Aramese schriften een tamelijk 

grote variatie-breedte gemeen; een gevarieerde weergave van 

lettertekens was kennelijk gebruikelijk. Het Assur-sehrift 

vertoont weliswaar nauwe verwantschap met het Hatrese schrift 

(en dat van de inscriptie van Abrat al-Saghira), maar laat 

toch ook zoveel verschillen zien, dat van een eigen locaal 

schrift gesproken moet worden. Het is zeer opmerkelijk, dat 



115 

zich in Assur, ondanks haar betrekkelijke geografische nabij

heid tot en waarschijnlijk politieke en culturele afhankelijk

heid van Hatra, een eigen locaal schrift of een eigen locale 

variant van het midden-Aramese N.O.Mesopotamische schrifttype 

kon ontwikkelen, hetgeen sterk doet vermoeden, dat dit schrift

type per stad van althans enige betekenis gevarieerd werd. In 

het vervolg zullen wij bezien of en in hoeverre de laatst

genoemde conclusie juist is. 
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4.7. De midden-Aramese inscriptie van Sari. 

In 1891 ontdekte H. Pognon, consul van Frankrijk te Bagdad 

en Aleppo, een midden-Aramese inscriptie te Sari in de Tur Ab 
3 9 

din. Hij publiceerde deze in 1907. In 1972 gaf J. Naveh de 

inscriptie opnieuw uit, waarbij hij niet alleen een betere 
40 

tekening, maar ook een verbeterde vertaling gaf. 

Hieronder volgt een weergave van de inscriptie volgens de 

tekeningen van Pognon (links) en Naveh (rechts) met de door 
41 

Naveh voorgestelde vertaling : 

F i g . 55 

* % 

tL L. 

De i n s c r . MWM 
%'< 

van S a r i . **? "% 
Ai 

si < 
I 
Imp 
I f \i"l-k"ï 
Wm 

The year 547. 
The seat, 
which offered NSRNTN 
.... for Samas, 
the god, 
.... the priest. 

547 r\VD .1 
Kama .2 

jrninwa r 0 .3 
wap1? s 4 

xn1?» .5 
x-ias K 6 

Beziet men de afzonderlijke lettertekens, dan valt het 

volgende op: 

- enkele lettertekens, te weten de ' alef ( —LI , —\J , —J-J ) 

de m </),ƒ), "p > 
en de q ( "P\ ) 

zijn identiek aan de vormen, die de overeenkomstige letter

tekens in de inscripties van Hatra en Assur hebben, 

hetzelfde geldt voor de t ( /' , /-y ) , met dien verstande, ildt voor de t ( h , f-j 
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dat alleen in Hatra enkele t- vormen bekend zijn, die aan 

de benedenzijde naar rechts buigen. v 

- de d ( ~) ) , de r ( ~J , "1 ) en de 1 ( } , \̂ ) hebben 

vormen, die ook in Hatra en Assur gangbaar zijn en die even

eens (de 1 sporadisch) voorkomen in het oud-Syrisehe, het 

cursief-Palmyreens e en enkele andere midden-Aramese schriften. 

- wat betreft de b ( / , 1 ) treft men parallelle vormen 

in het Hatrese schrift aan, zij het dat de _} - vorm daar de 

meest gangbare is. Vergelijk sommige Nabatese b- vormen ( I , 

,J ) en een enkele b- vorm ( ) , —> ) in de oud-Syrische 

koopakte. Zie ook de b- vormen, die hieronder in dit hoofd

stuk behandeld zullen worden en de b in de Nisa-ostraca en 

de Avroman-perkamenten. 

- de w ( i ) heeft een vorm, die men frekwent ontmoet in het 

(extreem-) cursieve Rijksaramese schrift. Enigszins verge

lijkbare vormen komt men tegen in het cursie f - Palmyreens e, 

Nabatese en Joods-Aramese schrift. 

- de k ( J ) heeft een overeenkomstige vorm in het schrift 

van de inscripties van Assur, maar is daar hoekiger( ! _ ) • 

- de n ( / ) vindt, wat betreft de buiging naar rechts aan de 

benedenzijde, geen duidelijke parallel in andere midden-

Aramese schriften. Vergelijk evenwel de midden-Aramese 

inscripties uit Georgië en Armenië (zie hieronder). 

- de h (\AA ) heeft een vorm, die men ook te Hatra en Assur 

aantreft, maar is daar korter ( /V\ ) . Cf. de inscripties uit 

Armenië en Georgië en het midden-Aramese schrift van Chara-

cene (zie hoofdstuk 5 ) . 

- de schin ( *— , *— , f— ) is uniek van vorm. 

Hoewel men voorzichtig dient te zijn met het trekken van 

conclusies op grond van één enkele inscriptie van een beperkte 

omvang, is het toch duidelijk, dat het bij het schrift van de 

inscriptie van Sari gaat om weer een andere locale variant van 

het N.O.Mesopotamische schrifttype. Ook deze variant wordt ge

typeerd door het voorkomen van enerzijds vormen, die identiek 

zijn aan of nauw overeenkomen met lettervormen van andere 

midden-Aramese (met name N.O.Mesopotamische) schriften (in 

dit geval vooral die van Hatra en Assur en in veel mindere 

mate die van bijv. Edessa en Palmyra) en anderzijds vormen, 
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die vrijwel op zichzelf staan of waarvoor weinig of geen 

parallellen in andere midden-Aramese schriften worden ge

vonden . 

Vermelding verdient tenslotte de bijzondere vorm van het 

teken voor 500: 

^ 
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4.8. De midden-Aramese inscriptie van Hassan-Kef 

De midden-Aramese inscriptie van Hassan-Kef - + 70 km. ten 
c 

Noorden van Sari, in de Tur Abdin gelegen - werd eveneens door 
42 

H. Pognon ontdekt. Ook van deze inscriptie gaf J. Naveh een 
43 

verbeterde transscriptie;een vertaling liet hij achterwege. 

De inscriptie is inderdaad zo fragmentarisch bewaard ge

bleven, dat het geven van een vertaling niet goed mogelijk is. 

Wat leesbaar is, zijn hoofdzakelijk eigennamen. Verder is het, 

zowel op grond van de door ons gereconstrueerde lezing van re

gel 7 van de inscriptie ( bd lh "hij maakte voor zich...") 

als op grond van de archeologische contekst (de inscriptie werd 

gevonden in een watertunne1), waarschijnlijk, dat wij hier te 

maken hebben met een dedicat ie-ins eriptie. 

In de hieronder volgende fig. 56 geven wij de tekening van 

Pognon, de transseriptie van Naveh en onze eigen transscriptie. 

Fig. 56. De tekening van Pognon: 

>;*& 

j-J 

I 

j-j 

De transscriptie van Naveh: 

XVI 

xnx na Vftx rrra .[ i .1 
( )̂ [ ] j-nn p*»»1? r IO^U .2 
[ ]apy n may m^.ax .3 
1 ]3psï-T» na ^awyanai .4 

]!Jw 13 maa ^aia i a naa<i>3sn .5 
•niwaiaina na o tw ]. nwna ia n^aT"« .6 

]w na K[ ]K[ ]^a^[ is n1? nay .7 
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Fig. 56. Onze eigen transscriptie 
(vervolg) 

1 n byrh ' lwl kdy 't' 
d ' d 

2 . ...-s lnsybyn hwwn -
r . r 

3 . ' l m t r t C b d ' dy C q b 

A W V - C V / C C , -

4 . wbrb smyn br zy qb 
c vr 

5. w bnbw br brnny bgwh br s-
v cd v d c 

6. 'ytymlk br bryksw --bsm br nt.n-
sr h 

? . c b d i h : . . . i W 
r r 8. nstbbl br brt 

9. brnny bf..t' 

'....' br s...yhb 

' b ' br bfslh . . . .whb 

Ter wille van een goed overzicht geven wij de lettertekens 

van de inscriptie van Hassan-Kef in fig. 57 systematisch weer 

F i g . 57 . De l e t t e r t e k e n s van de i n s c r i p t i e van Hassan -Kef . 
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IM 
1 1 
VA \y\ V ^ VA VA \ A 
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r 
n r\ 
~i n 

C ^ C £ <2A_ Q A Q ^ QA 

b b f1 h 

Uit fig. 57. resulteert een beeld, dat vergelijkbaar is 

met dat van het schrift van de inscriptie van Sari: 
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- enkele lettertekens, te weten de 'alef , de w, de m, de q 

en de t zijn (praktisch) identiek aan dezelfde lettertekens 

in de inscripties van Hatra en Assur. 

- de d, de r, de k, de 1, de n en de s hebben vormen, die 

ook in Hatra en Assur voorkomen (de s in Hatra echter in de 

regel in verkorte vorm) . 

- wat betreft de b, de g en de h treft men alleen parallelle 

vormen in het Hatrese schrift aan (in het geval van de h 

slechts sporadisch; zie fig. 3 6 ) . 

- de y heeft een vorm, die in diverse midden-Aramese schriften 

gangbaar is. 

- aan de z wordt, waarschijnlijk om deze letter te kunnen 

onderscheiden van de y, een schuine streep toegevoegd 

(vergelijk de midden-Aramese inscripties uit Georgië en 

Armenië, die hieronder behandeld worden). 

- de t heeft een typisch oud-Syrische vorm. 

- de h treft men in deze vorm slechts in de inscripties van 

Sari, Georgië en Armenië aan (kortere h- vormen vindt men 

in Hatra en Assur; het is duidelijk, dat de h in de inscripties 

van Sari en Hassan-Kef etc. verlenging onderging om deze letter 

te kunnen onderscheiden van de h) . 

- de s lijkt op de s van het schrift van Hatra en Assur, maar 

heeft aan de rechterzijde een langere uitloop naar beneden 

(een enkele keer benadert de s in de inscripties van Assur 

deze vorm evenwel nagenoeg). 
c 

- de ayin en de schin hebben een voor de midden-Aramese schriften 

unieke vorm, hoewel in de inscripties van Garni en Armazi uit 

Georgië ayin- vormen en in het Syrische schrift op de tover-

schalen en in het oud-Mandese schrift schin- vormen voorkomen, 
c 

die de ayin- en schin- vormen van de inscriptie van Hassan-Kef 

enigszins benaderen. 

Vergelijkt men het schrift van de inscriptie van Hassan-Kef met 

de hierboven in dit hoofdstuk behandelde schriften, dan is duide

lijk, dat ook hier sprake is van een locale of regionale variant 

van het midden-Aramese N.O.Mesopotamische schrifttype; het schrift 

van de Hassan-Kef-inscriptie heeft de typerende kenmerken van dit 

dit schrifttype, naast enige eigen, locale/regionale, varianten. 
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4.9. Midden-Aramese inscripties, gevonden te Dura-Europos, 

met een N.O.Mesopotamisch schrifttype. 

Te Dura-Europos is een acht-rege1 ige inscriptie (een Grieks-

Aramese bilingue) gevonden, waarvan het bij eerste oogopslag 

duidelijk is, dat het Aramese gedeelte niet - zoals bij de 

meeste aldaar gevonden Aramese inscripties - is geschreven 
44 

in het Palmyreense schrift , maar in een schrift, dat sterk 

lijkt op het schrifttype, dat in de bovenstaande paragrafen 

is beschreven (par. 4.9.1.). 

Hetzelfde geldt voor een korte, één-regelige, Grieks-

Aramese bilingue (par. 4.9.2.). 

4.9.1. De acht - rege 1 ige Grieks-Aramese bilingue. 

Deze inscriptie is in 1937 door F.E. Brown gevonden tijdens 

opgravingen in de tempel van Atargatis en Hadad. Zij is uitge-
45 46 

geven door Comte du Mesnil du Buisson , A. Caquot en H. Ing-
47 

holt . Het Aramese gedeelte ziet er als volgt uit: 

fig. 58 

1 ! j ^ > , H 11 **\> A i inj-T 

Transscript ie: 

1. dkrn' tb' lmlkyn br 

2. ïmysw mhwz' dy qryb 

3. mn cbd ' hdyn 1 sins' 'lh' 

4. dnr' 100 cl hywhy lclm 
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Vertaling 

1. Goed(e) herinnering(steken) voor Malkyon, de zoon van 
v v 

2. Samaysu de Mahuza (Ziener?), die heeft geofferd 
V v 

3. van dit werk aan de god Samas 
4. 100 denariën voor zijn leven tot in lengte van dagen. 

4.9.2. De één-regelige Grieks- Aramese bilingue 

Tijdens opgravingen in 1922 van een huis aan de Oostelijke 

zijde van de hoofdstraat van Dura-Europos, werd een één-rege

lige Grieks-Aramese bilingue ontdekt, die achtereenvolgens 

eei 
50 

48 49 
werd gepubliceerd door F. Cumont , Comte du Mesnil du Buisson 
en A. Caquot 

bis 
In fig. 58 geven wij het Aramese gedeelte van de inscrip

tie met transscriptie en vertaling weer: 

Fig . 58 
bis !*%>>** b^X'p** 

Transscriptie: 

Vertaling: 

Mrn wmrtn wbrmryn. 

Onze Heer , Onze Vrouwe en de Zoon van Onze Heren. 

De inscriptie bevat de namen van de Hatrese goden-triade; 

naar alle waarschijnlijkheid gaan achter deze namen schuil: 
v w 51 
Samas, een maan-godin en Nabu/Nebo. 

4.9.3. Het schrift van de Grieks-Aramese bilinguen van Dura-

Europos . 

Ter wille van de analyse van het schrift van de Grieks-

Aramese bilinguen geven wij in fig. 59 een overzicht van de 

lettertekens van deze inscripties. 

Bij bestudering van dit overzicht blijkt, dat het in alle 

gevallen (met uitzondering van de z) gaat om lettertekens, 

die in deze of praktisch dezelfde vormen ook voorkomen in 

de inscripties van Hatra. 

De z buigt aan de bovenzijde iets naar rechts; een derge-
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F i g . 5 9 . I n s c r i p t i e s van Dura -Europos met een N.O.Mesopotamisch s c h r i f t . 
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lijke z- vorm komt men (naast de rechte vorm) ook tegen in 

de inscripties van Assur en in het midden-Aramese Characeense 

schrift. (Cf. ook sommige z- vormen in het Joods-Aramese schrift 

van ongeveer dezelfde periodes) . 

Geconcludeerd moet worden, dat het schrift van de bilinguen 

- zo men het al niet Hatrees zou willen noemen - zeer nauw aan 

het Hatrese schrift verwant is en in ieder geval deel uitmaakt 

van het midden-Aramese N.O.Mesopotamische schrifttype. Waar

schijnlijk zijn de inscripties aan het einde van de 2e/ het 

begin van de 3e eeuw na Chr. geschreven. 

De beweringen van Comte du Mesnil du Buisson, Ingholt (en 

Duval), dat het schrift van de in par. 4.9.1. behandelde bi

lingue verwant is aan het (chaldeo-) pahlavik-schrift, zijn 

onjuist. Het pahlavik-schrift vertoont juist sterke afwijkingen 

van het schrift van de bilingue (evenals het parsik-schrift) . 

Zie par. 5.8. 
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4.10. Midden-Aramese inscripties uit Armenië en Georgië. 

De hierboven in hoofdstuk 4 behandelde schriften vertonen 

- ondanks enkele verschillen - een grote mate van overeenkomst 

met elkaar. In deze paragraaf worden enige midden-Aramese in

scripties behandeld, die qua schrift eveneens belangrijke 

overeenkomsten met deze schriften vertonen, maar die (ver) 

ten Noorden van het N.O.Mesopotamische gebied werden gevonden, 

nl. in Armenië (Garni, Kulali en Karanlukh bij het meer van 

Sevan, Zanguezur (Siwnik ) , Thegut en Sissian) en Georgië 
c 

(Bori en Armazi bij Mchet a ) . 

4.10.1. Midden-Aramese inscripties uit Armenië. 

a) Garni. 
52 

In 1964 publiceerde A.G. Perikhanian een korte Aramese 
inscriptie, die gevonden was te Garni, + 27 km. ten Oosten 

van Erivan in de Sovjetrepubliek Armenië. Zie fig. 60. 

F i g . 6 0 

'Si; '? SS*'??/.%>/ ±-J±-

De i n s c r i p t i e 

v a n G a r n i 

( t e k e n i n g van 

P e r i k h a n i a n ) 

T r a n s s c r i p t i e : 

1 

2 . m i k r b z y ' r m ( y n ) 

3 . b r h zy w l g s 

4 . m i k 

V e r t a l i n g 

1 

2 . d e g r o t e k o n i n g v a n A r m e ( n i ë ) 

3.1 z o o n v a n k o n i n g . { z o o n v a n k o n i i i | 

J W o l o g a s . 
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Op grond van het schrifttype en op grond van het voorkomen 
v 53 

van de naam Wologas mag worden aangenomen, dat wij hier te 

maken hebben met een midden-Aramese inscriptie uit waarschijn-
54 

lijk het begin van de 2e eeuw na Chr. De lettertekens van de 

Garni-inscriptie worden weergegeven in kolom 1 van fig. 61. 

b) Inscripties gevonden bij het meer van Sevan. 

In de nabijheid van het meer van Sevan, in het centrum van 

het oude Armenië, is een aantal midden-Aramese inscripties ge-
55 

vonden. Deze inscripties staan op grensstenen en hebben be
iz 

trekking op de "cadastrale activiteiten" van koning Artahsas
say. Zij zijn voor een belangrijk deel gelijkluidend. De cen-

v 
trale zinsnede is steeds: 'rthssy mik br zy zrytr hlq 'rq byn 

v 

qry', hetgeen als volgt vertaald moet worden:"Koning Artahsas

say, de zoon van Zaryatr verdeelde het land tussen de dorpen"; 

dit betekent, dat hij de grens tussen de dorpen vaststelde. De 

grensstenen geven dus een nieuwe "gemeentelijke indeling" aan. 
56 v 

Volgens Mozes van Khorene plaatste koning Artahsassay grens

stenen om "de grenzen tussen de dorpen en de agaraks" aan te 

geven. Koning Artahsassay, de zoon van Zaryatr, moet naar alle 

waarschijnlijkheid geïdentificeerd worden met Artaxias I, ko

ning van Armenië (189-161 v. C h r . ) , die zichzelf volgens Stra-
57 58 

bo tot koning heeft verheven. Dit betekent, dat de inscrip

ties bij het meer van Sevan vermoedelijk afkomstig zijn uit de 

Ie helft van de 2e eeuw v.Chr.. Voor de lettertekens van deze 

inscripties zie kolom 2 van fig. 61. c) Zanguezur (Siwnik ) 

In 1964 werd opnieuw een Aramese inscriptie van koning Ar-
v c 

tahsassay I gevonden, en wel te Zanguezur (Siwnik ) , gelegen 
• 5 Q 

aan de weg van Sissian naar Goris. Waarschijnlijk is zij uit 

dezelfde periode afkomstig als de sub b) behandelde inscripties. 

Deze inscriptie dient als volgt gelezen te worden: 1. ('r)q 

h(lq) 2. (l)qry(') 3. (')rths(sy) 4. mik 'rwnd(kn) 5. tb br 

6. zryhr 7. wnqpr 8. qtrbr 9. 'hstrsrt. Wij volgen de vertaling, 

die A. Perikhanian van deze inscriptie heeft gegeven:" Partagea 
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la terre entre les villages Artachès, roi , Eruandide, Ie Bon, 

fils de Zareh, Vainqueur de ce qui engendre/encourage Ie Mal, 
v o 60 

Porteur de couronne, l'Allié de Xsapra". 
In regel 6 is sprake van de vader van 'rthssy: zryhr, die in de 

61 
hierboven genoemde inscripties zrytr wordt genoemd. 

De lettertekens van deze inscriptie worden weergegeven in kolom 

3 van fig. 61. 

d) Thegut. 

v/ 

Nog twee grensstenen met inscripties van koning Artahsassay I 

werden gevonden te Thegut (Idjevan in Armenië). De inhoud van 

deze inscripties wijkt nauwelijks af van die van de inscriptie 

van Zanguezur. Zij worden gedateerd in het 10e jaar van de 

genoemde koning, die eveneens wordt aangeduid als de zoon van 

zrytry (Zaryatr= Zareh). Dat wil zeggen, dat de inscriptie is 
62 

geschreven in het jaar 179 v.Chr. 
Voor de lettertekens zie kolom 4 van fig. 61. 

e) S iss ian. 

In haar artikel Inscription avaméenne gravêe sur une coupe 

d'argent tvouvêe ä Sissian (Avmênie) schrijft Anahit Perikha-

nian, dat in de afgelopen decennia een aanzienlijk aantal Ara

mese inscripties, gegraveerd op stenen- of metalen voorwerpen 

in Georgië en Armenië is gevonden. Deze zijn op een enkele na 

nog niet uitgegeven en niet toegankelijk. Eén van de inscripties 

op metalen voorwerpen is die op een te Sissian gevonden zilveren 

schaal. Zij luidt als volgt: rmbk znh zy 'rhszt mtql ksp m z 

(i.e. m('h) z(wzyn)), hetgeen betekent:"Deze schaal behoort toe 

aan Arahsazt; het zi1ver-gewicht (van deze schaal) (is) h(onderd) 

z(uzyn)". De schaal werd aangetroffen bij muntstukken, waarvan 

de jongste uit de tijd van Orodes (Worod) (57-37 v.Chr.) af

komstig zijn. Aangenomen mag derhalve worden, dat de schaal aan 

het einde van de Ie eeuw v.Chr. vervaardigd is. 

Voor de lettertekens van de schaal zie kolom 5 van fig. 61. 
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F i g . 6 1 . Midden-Aramese i n s c r i p t i e s u i t Armenië . 
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b 
•)(• kennelijk schrijffouten. De inscripties van Thegut bevatten nog enkele onduidelij

ke elementen (r\} , Q^ ), die waarschijnlijk op schrijffouten berusten. Uit enkele 
andere schrijvingen blijkt, dat de graveur de oorspronkelijke tekst niet goed heeft 
begrepen en vermoedelijk verkeerd heeft overgenomen. 
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De in fig. 61 weergegeven lettertekens laten zo veel 

varianten zien, dat zij niet tot één en hetzelfde schrifttype 
64 

lijken te behoren. Perikhanian stelt, dat het schrift van de 

inscripties van Thegut verschilt van dat van de inscripties 

van Sevan en Zanguezur en dat het eerstgenoemde schrift meer 

dan het laatstgenoemde verwant is aan het cursieve Rijksara-

mese schrift. Daarmee wekt ze de indruk, dat zij wil spreken 

van 2 sehrifttypes: een cursief-Rijksaramees en een later 

Aramees schrifttype. Fig. 61 geeft echter aan, dat de verhou

dingen gecompliceerder liggen. 

Het schrift van de inscriptie van Garni vertoont nauwe 

overeenkomsten met dat van de inscripties van Sari en Hassan-

Kef. Het Garni-schrift valt op door de merkwaardige 'alef-

vorm (zie hieronder ook de 'alef in het schrift van de in

scripties van Armazi), de g- vorm (die uniek is; een dergelijke 

vorm komt in andere midden-Aramese schriften niet voor), de 

buiging aan de benedenzijde naar rechts bij de letters w, k 
65 

en r, de diakritische punt bij de r en de schin- vorm (cf. 

Hassan-Kef). Verder is de vorm van de z opmerkelijk; waar

schijnlijk kreeg deze letter - ter onderscheiding van de w 

en de y - aan de bovenzijde een schuin, rechts naar beneden 

wijzend, streepje toegevoegd. Vergelijk de z in de inscrip

ties van Assur ( \ ) , Hassan-Kef ( A ) en in de Dura-Europos-

bilingue ( \ ) . Zie ook de z in de inscripties van Armazi 

( r ). 
Het schrift van de inscriptie van Garni wijkt duidelijk af 

van dat van de inscripties van Sevan, Zanguezur en Thegut. 

Van deze laatstgenoemde inscripties moet gesteld worden, dat 

zij zijn geschreven in een schrift, dat het midden houdt tussen 

het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift en de midden-Ara

mese schriften, die wij in dit hoofdstuk aan de orde hebben ge

steld. Hier is sprake van een type schrift, dat nog niet zijn 

"vaste" letter-vormen heeft gevonden: ook al stammen de in

scripties van Sevan, Zanguezur en Thegut uit ongeveer dezelfde 

periode, voor dezelfde letters worden soms zeer verschillende 

vormen gebruikt (bijv.: de b, de y, de s en de r ) . Sommige 

vormen doen sterk denken aan het cursief-Palmyreense schrift 

(bijv. de b van Sevan en Zanguezur, de d van Sevan, de h 
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van Sevan en Zanguezur, de n en de schin), andere aan het 

schrift van Hatra, Assur etc.(zoals de 'alef van Zanguezur 

en Thegut, de d, de h, de y van Thegut, de s, de q en 

de t ) . Vormen, die sterk doen denken aan het (extreem-) cur

sieve Rijksaramese schrift zijn vooral de t, de k, de 1 en 

de m. Toch verschilt het schrift van deze inscripties reeds 

veel meer van het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift 

dan andere in Klein-Azië gevonden Aramese inscripties, die 

zodanige sehriftvormen hebben, dat zij thuis horen in een 
66 

verhandeling over het Rijksaramese schrift. 

Het schrift van de inscriptie van Sissian staat weer veel 

verder van het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift af en 

is nauw verwant aan de midden-Aramese N.O.Mesopotamische schrift-

vormen. Sommige letters doen sterk denken aan het schrift van 

Hatra (zoals de 'alef, b, k, 1, m, s, p, q, r en t ) , andere 

in het bijzonder aan dat van de inscripties van Assur (zoals 
c 

de h ) , aan dat van de inscripties van Abrat al-Saghira en 

Armazi (zoals de n) of aan dat van de inscriptie van Hassan-

Kef (zoals de t ) . De y wordt weergegeven door een punt, 

zoals ook gebeurt in het midden-Aramese Elymese en Characeense 

schrift en in het Syrische en oud-Mandese schrift, dat op de 

toverschalen voorkomt (zie hoofdstuk 5 ) . NB. de originele h-

vorm. Het begin van de inscriptie van Sissian wordt aangegeven 

door een speciaal teken ( ̂ _ ) , dat geen letter-waarde heeft, 

maar slechts bedoeld is om het begin van de tekst aan te duiden. 

De in fig. 61 weergegeven lettertekens zijn vooral inter

essant, omdat blijkt, dat omstreeks de 2e eeuw v.Chr. het 

(extreem-) cursieve Rijksaramese schrift in Armenië (althans 

gedeeltelijk) nog in gebruik was, hoewel dan reeds een duidelijke 

ontwikkeling tot de vorming van (een) locale/regionale schrift-

traditie(s) waarneembaar is. Het schrift van de inscripties van 

Sevan, Zanguezur en Thegut is een schrift, dat enerzijds wordt 

gekenmerkt door (extreem-) cursieve Rijksaramese vormen en 

anderzijds door vormen, die typerend zijn voor de diverse 

midden-Aramese N.O.Mesopotamische schriften. Het schrift van 

de inscripties van Garni en Sissian laten een ander beeld zien: 

daar overwegen duidelijk midden-Aramese N.O.Mesopotamische 

sehr iftvormen. Bedenkt men, dat al deze inscripties uit ongeveer 
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dezelfde periode afkomstig zijn, dan moet geconcludeerd worden, 

dat wij hier te maken hebben met (een) sehrifttype(s) in een 

overgangsfase. Ongeveer hetzelfde beeld vertonen de hieronder 

in par. 5.9. te behandelen Asoka-inscripties. 
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4.10.2. Midden-Aramese inscripties uit Georgië. 

a) De inscriptie van Bori. 

In 1942 publiceerde G. Tseretheli een te Bori (Georgië) 

gevonden inscriptie op een zilveren schaal. Deze inscriptie 

bestaat uit zes woorden, geschreven in een Aramees schrift. 

Zij valt bij nadere beschouwing in twee delen uiteen: 

I: Een inscriptie van twee woorden, waarvan de lettertekens 

bestaan uit punten en dunne, (meestal) links van deze punten 
68 

lopende, streepjes. Deze inscriptie luidt: rwn dhr. 

II: Een inscriptie van vier woorden, die op de gebruikelijke 

manier zijn gegraveerd. Deze inscriptie luidt: bwz myhr 

byty'hs tb'. Hoewel niemand ontkent, dat het schrift van deze 

inscriptie Aramees is, is en wordt nog steeds gestreden over 

de vraag, of de taal van de inscriptie Aramees, dan wel oud-
69 

Georgisch, dan wel (midden-) Perzisch is. Naar onze mening 

valt door de kortheid van de tekst niet met zekerheid te be

palen in welke taal hij is geschreven. Op grond van inhoude

lijke overeenkomsten met de hierna te behandelen inscripties 

van Armazi is het evenwel waarschijnlijk te achten, dat wij 

hier te maken hebben met een Aramese inscriptie, die in de 

Ie of 2e helft van de 2e eeuw na Chr. is vervaardigd. De 

lettertekens van deze inscriptie worden weergegeven in fig. 62 

c 
b) De Aramees-Griekse bilingue van Mchet a in Armazi. 

Gelijktijdig met de inscriptie van Bori publiceerde Tsere-
70 theli ook een Aramees-Griekse inscriptie, die is gevonden 

c 71 

in de omgeving van Mchet a in het district Armazi in Georgië. 

Deze inscriptie bevindt zich op een stenen stele van bijna 2 

meter hoog en ± 65 cm. breed; de Griekse tekst beslaat ongeveer 

één-derde van deze stele, de Aramese ongeveer twee-derde. 

Het betreft hier een graf-stele, die - blijkens de inscriptie -

toebehoort aan "Serapit/Sarpitu, de dochter van Zywah de 
^ 72 

Jongere, by^ahs van Parsman de Koning". Deze Parsman is 
vermoedelijk identiek aan Pharasmanes II, een tijdgenoot van 

73 
Hadrianus en Antoninus Pius. Dit betekent, dat de Grieks-
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Aramese bilingue geschreven moet zijn in de Ie helft van de 

2e eeuw na Chr.. 

Evenals bij de inscriptie van Bori, verschilt men ook bij 

deze inscriptie van mening over de vraag in welke taal ze is 
7 4 7 5 

geschreven: R.N. Frye meent, met A. Freiman , dat hier 

sprake is van oud-Georgisch geschreven met behulp van Aramese 

lettertekens/ideogrammen. F. Altheim en R. Stiehl hebben 

aangetoond, dat alleen al de nomenclatuur van de inscriptie 

deze these uiterst onwaarschijnlijk doet zijn. Ook voor de 
77 

stelling van W.B. Henning , dat het gaat om Atropatenisch 

Medisch, zijn geen bewijzen aan te voeren. In hun artikel over 

de tweede inscriptie van Mchet a hebben Altheim en Stiehl 

op overtuigende wijze bewezen, dat zowel de bilingue als deze 

tweede inscriptie met Aramese lettertekens en in de Aramese 

taal zijn geschreven. Beide inscripties zijn graf-inscripties: 

de laatstgenoemde bevat een gedicht, waarin de heldendaden en 

wapenfeiten van Alanische ridders worden bezongen. Zij schrijven 

"Nicht nur die Bilinguis_, sondern auch unsere Inschrift ( = de 

2e inscriptie van Mchet a) wurde aramäisch und nur in dieser 

Sprache gelesen; denn nur dann ist der Gebrauch der Verse 

(d.w.z. de metriek) verständlich. Erneut zeigt sich, dass 

sich von ideographischer Schreibung keine Spur ermitteln 

lässt " 

De lettertekens van het Aramese deel van de bilingue 

worden weergegeven in fig. 62. 

c) De 2e Aramese inscriptie van Mchet a in Armazi 

De 2e Aramese inscriptie van Mchet a is waarschijnlijk 

gelijktijdig met de Grieks-Aramese bilingue gevonden; in ieder 

geval maakt Tseretheli bij zijn publicatie van de bilingue 
c 80 

reeds melding van de 2e Mchet a-inscriptie. 
Deze inscriptie is van een zekere Sargas, zoon van Zywah 

v 81 
de Oudere, die pytahs van de grote koning Mihrdat is, voor 

wie hij belangrijke krijgshande1ingen zegt te hebben verricht. 

Op grond van de eigennamen, die in deze inscriptie en in de 

Grieks-Aramese bilingue voorkomen, konden Altheim en Stiehl 

een chronologie van Parthische vorsten (Parsman I-> Mihrdat, 
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de grote koning-^ Parsman I I->Hasyparnwag) en hoogwaardigheids-

bekleders met de functie van b/pytahs (Zywah de Oudere-^Sargas-^ 

Zywah de Jongere) opstellen. Daaruit wordt duidelijk, dat de 
c 

2e Mchet a-inscriptie enkele decennia ouder (begin 2e eeuw na 

Chr.) moet zijn dan de Grieks-Aramese bilingue. 
c 

De lettertekens van de 2e Mechet a-inscriptie worden weer-

gegeven in fig. 62. 

Uit dit fig. blijkt, dat de inscripties van Bori en Mchet a 

in hetzelfde sehrift(type) zijn geschreven. Vele lettertekens 

van deze in Georgië gevonden inscripties zijn qua vorm gelijk 

aan of vertonen overeenkomsten met lettertekens, die hierboven 

in dit hoofdstuk over midden-Aramese N.O.Mesopotamische schriften 

zijn beschreven. Andere lettertekens hebben evenwel vormen, die 

men slechts in enkele van de hierboven beschreven inscripties 

aantreft, zoals de h (Sari, Hassan-Kef, Garni; kennelijk onder

ging deze letter (\Y1 ) uitbreiding om haar te kunnen onder

scheiden van de h (/YA ) ) , de w (Garni), de z (Hassan-Kef, 

Garni; vergelijk de in de inscripties van Assur) , de h 

c c 

( Abrat al-Saghira, Hassan-Kef) en de ayin (Hassan-Kef) . 

Weer andere lettertekens laten vormen zien, die men elders in 

midden-Aramese N.O.Mesopotamische schriften niet tegenkomt, 

zoals de g (een dergelijke g- vorm treft men wel aan in de in 

par. 5.4. te behandelen inscriptie van Susa) en de d (voor 

vergelijkbare d- vormen zie het midden-Aramese Elymese schrift, 

dat in par. 5.2. aan de orde komt). 
c 

De 'alef in de Mchet a-inscripties laat zich verklaren als 

een midden-Aramese N.O.Mesopotamische 'alef- vorm ( ^i ) , die 

aan de rechterbovenzijde sierlijk gebogen wordt ( »V^ ) en (soms) 

naar rechts kantelt (MO ) . Ook de s en de p zijn niet anders 

dan sierlijke N.O.Mesopotamische s- en p- vormen. De schin heeft 

een vorm, die in verschillende midden-Aramese schriften (maar 

niet in de N.O.Mesopotamische) voorkomt. Ook deze letter heeft 

een ornamentale uitbreiding ondergaan (cf. de schin in de inscrip

tie van Susa (par. 5.4.) en in de Avroman-perkamenten (par. 5 . 5 . ) ; 

zie ook sommige Nabatese schin- vormen: f̂ - , y- ) , 

Op grond van het bovenstaande lijkt het ons gerechtvaardigd 
c 

het schrift van de inscripties van Bori en Mchet a te beschouwen 
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Fig. 62. De lettertekens van de inscripties van Bori en Mchet a (Armazi) 

Bori I Bori II 2e Mchet a-inscrlptie l e Mcljet a - i n s c r i p t i e 
(Grieks-Aramese i n s c r . ) 

'alef 2L£ ^ H n * - l \L> *P 4^ -*- y y* y^sT-b^ 

W- »JSS > >~» 1*<2J>Z>> 
t>ti > T X i-

? w*\ *m 
vn? yw trv fp t7» W Y P yr\ vn 

1 X ) } \ i < xuxin 
t o r C f /» /* /^ ^ ƒ / " /̂  

/vv. 0r\ /YI M nr^ rv\ m 

ate 6 6 6 Ó 

) ) ) J ) ( J ' > > ) ) ) > > > > 

Z ^ 7 * 7 r 
^ Y > V > V > ^ ^ 

m • ^ ^>>S ~h ti -hiit. 

I Ui nmm 
hK^Ahnu tllnl 

•ay i n Y V) v-\ V V* V* 

?????? ?p 
r r /*• A \ /V* A» 

71 >> Yi 

TT I >m ^ m m 
ächin 

* \ ^ X̂ 1 ̂  "V* ^ 



136 

als een locale/regionale variant van het midden-Aramese N.O. 

Mesopotamische schrifttype, dat een cursief schrifttype is. 
c 

Ook het schrift van de Bori- en Mchet a-inscripties heeft 

een cursieve stijl; deze stijl wordt echter getypeerd door 

- zoals wij hierboven hebben aangegeven - een ornamentale 

• n 8 3 
inslag. 
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4.11. Cone lus ies 

In hoofdstuk 4 hebben wij de diverse midden-Aramese schriften 

van N.0.Mesopotamië en aangrenzende gebieden de revue laten 

passeren en met elkaar en met andere midden-Aramese schriften 

vergeleken. Daarbij hebben wij tevens gelet op relaties met 

Rijksaramese sehriftvormen. 

Zoals wij in de desbetreffende paragrafen van geval tot 

geval hebben aangegeven, vertonen de in hoofdstuk 4 beschreven 

schriften, ondanks locale/regionale varianten, zodanige over

eenkomsten met elkaar, dat gesproken kan worden van één midden-

Aramese N.O.Mesopotamische sehrifttraditie. Zij vallen op door 

hun specifieke lettervormen; de lettervormen, die deze schrift

traditie het meest typeren zijn: 

- de Ai , XL , ^r 

- d e _ ) , _ _ / 

- de >sl , M , Vn 

- de Ast , M 

- de h 

- de ) 

" de p) 'T) 
- de fcs^. , Cl. 

de 'alef 

de b 

de h 

de h 

de s 
c 

de ay in 

de q 

de s ch in 

Daarmee wordt niet bedoeld te zeggen, dat deze of dergelijke 

vormen (geheel) afwezig zijn in andere midden-Aramese schriften 

Het gaat in de eerste plaats om de totaal-indruk, die de schrif

ten maken. 

De in hoofdstuk 4 behandelde N.0.Mesopotamische schriften 

hebben alle de kenmerken, die midden-Aramese schriften eigen 

zijn. Zij hebben een cursieve stijl, zijn voortgekomen uit en 

nauw verwant aan het (extreem-) cursieve Rijksaramese schrift. 

Zij zijn locaal/regionaal bepaald en hebben een grote variatie

breedte . 

Hoe de N.O.Mesopotamische sehr ifttrad it ie precies tot ont

wikkeling is gekomen, laat zich niet (volledig) reconstrueren. 

Vóór het begin van onze jaartelling treft men in Armenië reeds 

(midden-) Aramese sehriftvormen aan, die een zeer gevarieerd 

beeld vertonen en als het ware de overgang aanduiden van de 

cursieve Rijksaramese sehriftvormen naar de sehriftvormen van 



138 

de midden-Aramese N.O.Mesopotamische schrifttraditie. Het 

schrift van de inscriptie van Sissian en dat van de oudste 

Assur-inscriptie vertonen reeds duidelijk die kenmerken, die 

typerend zijn voor de latere midden-Aramese N.O.Mesopotamische 

schrifttraditie. 

In de Ie eeuw voor en na het begin van onze jaartelling 

staat deze sehrifttraditie nog relatief dicht bij de Rijks-

aramese sehr iftvormen (sommige lettertekens zijn praktisch 

identiek). In de 2e eeuw na Chr. zal zij pas haar "eigen vorm" 

vinden en tot volledige bloei en ontplooiing komen, hetgeen 

blijkt uit de vondsten van talrijke inscripties. Na de 3e eeuw 

is deze schrifttraditie over het hoogtepunt van haar bloei 

heen en begint zij langzaam te verdwijnen (dit in tegenstelling 

tot enkele andere midden-Aramese sehrifttradities, zoals de 

oud-Syrische, die overgaan in gestandaardiseerde (boek-) 

sehr if ten. 
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NOTEN bij hoofdstuk 4. 

Zie o.a.: F. Altheim-J. Rehork, Der Hellenismus in Mittel
asien, Wege der Forschung 91, Darmstadt 1969; D. Schlum-
berger, L'Orient Helléni. L Art grea e heritvers 
dans l'Asie non-mêditterranêenne, Paris 1970; J.B. Ward-
Perkins, The Roman West and the Parthian East, Proceedings 
of the British Academy 51, 1965, London 1966, pp. 175-199; 
H.j.w. Drijvers, Hatra, Palmyra und Edessa. Die Städte der 
syrisch-mesopotamischen Wüste in politischer, kulturgeschieht 
licher und religionsgeschichtlicher Beleuchtung in Aufstieg 
und Niedergang der Römischen Welt, hrsg. von H. Temporini 
und W. Haase. II Principat, Achter Band, Berlin-New York 
1977, pp.799-906. 
Voor een belangrijk deel is het in deze par. gestelde ook 
van belang voor de inleiding bij hoofdstuk 5: De midden-
Aramese schriften van Z.O.Mesopotamia, Perzië en aangrenzen
de gebieden. 
Voor een algemeen overzichtsartikel (met literatuuropgave) 
met betrekking tot Hatra, zie: H.J.W. Drijvers, o.c.,pp. 
803-837; zie ook: F. Altheim-R. Stiehl, Hatra und Nisa in 
AAW II, Berlin 1965, pp. 191-229; id., Hatra in AAW IV, Ber
lin 1967, pp. 243-305. 
W. Andrae, Hatra, nach Aufnahmen von Mitgliedern der Assur 
Expedition der Deutschen Orient-Gesellschaft, WVDOG 9, Leip
zig 1908; WVDOG 21, Leipzig 1912. 
Zie Drijvers, Cults and Beliefs at Edessa, Leiden 1980, pp. 
41 vv . Hetzelfde geldt waarschijnlijk ten aanzien van Pal
myra; zie Drijvers o.e. in noot 1, pp. 837vv. Zie m.b.t. 
Edessa: Drijvers, Cults and Beliefs..pp. lOvv. 
Zie: D. Homes-Frederique, Hatra et ses sculptures parthes. 
Etude stylistique et iconographique, Istanbul 1963; H. Ing-
holt, Parthian Sculptures from Hatra. Orient and Hellas in 
Art and Religion, Memoirs of the Connecticut Academy of 
Arts and Sciences XII, 1954, New Haven 1954; Wathiq al-
Salihi, The Sculptures of Divinities from Hatra, Disser
tation Princeton University 1969; S. Fukai, The Artifacts 
of Hatra and Parthian Art, East and West 11, 1960, pp. 156-
159; R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, Paris 1962; 
H.J.W. Drijvers, Mithra at Hatra? Some remarks on the problem 
of the Iranian-Mesopotamian syncretism in de Acts of the 
Second International Congress of Mithraic Studies, Acta 
Iranica, Textes et Mémoires Vol.IV, Etudes Mithraiques, 
Leiden-Téhéran-Liège 1978, pp. 151-186. 
Zie: N.C. Debevoise, A political History ' irthia, Chi
cago 1938; D. Oates, Studies in the Ancient History of 
Northern Iraq, London 1968; D. Oates, A ree La 
Inscriptions from Hatra, Sumer 11, 1955, pp. 39-43; J. Gage, 
La Montêe des Sassanides, Paris 1964; A. Maricq, Hatra de 
Sanatrouq, Syria 32, 1955, pp. 273-288 (= Id. in Classica 
et Orientalia, Paris 1965, pp. 1-16); A. Maricq, La pro
vince d' "Assyrie", créée par Trajan. A propos de la guerre 
parthique de Trajan, Syria 36, 1959, pp. 254-263 (= Id. in 
Classica et Orientalia, Paris 1965, pp. 103-112); A. Maricq, 
Les dernières annêes de Hatra:I 'alliance romain, Classica 
et Orientalia, Paris 1965, pp. 17-25. 
Wie Hatra uiteindelijk heeft veroverd, Shapur of Ardashir, 
valtniet met zekerheid te bepalen. In het algemeen wordt 
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aangenomen, dat Shapur de veroveraar van Hatra is geweest. 
Het is evenwel op grond van de Keuier Mani Codex (18,lvv.) 
waarschijnlijker, dat Ardashir Hatra (en vermoedelijk ook 
Assur) heeft verwoest. A. Henrichs van het Department of the 
Classics van de Harvard University schrijft nl. op 20 juni 
1981 aan H.J.W. Drijvers:"Man muss jetzt davon ausgehen, 
dass Hatra im Seleukidenjahr 551 (= 12. April 240 bis 1. April 
241 Julian.) erobert wurde, und zwar von Ardashir, nicht von 
Shapur. Nach dem Synchronismus des CMC wurde Mani in dem
selben Jahr 24 Jahre alt (am 8. Nisan - 17./18. April 240) 
und Shapur mit dem "grossen Diadem" gekrönt. Ob der Fall 
von Hatra noch 240 oder erst 241 stattfand, lässt sich wohl 
nicht mehr feststellen. Auch die im CMC genannte Krönung 
Shapurs gibt keinen chronologischen Fixpunkt, da sie sich 
nicht mit Sicherheit datieren lässt (vgl. jetzt Karin Mosig-
Walburg, "Bisher nicht beachtete Münzen Shapurs I", Boreas 
3, 1980, 117-126) und da nicht klar i s t , ob diese Krönung, 
selbst wenn sie "zwischen Mitte April und Mitte September 
240" stattgefunden hat (so Mos ig-Walburg), vor oder nach 
der Einnahme von Hatra stattfand (vermutlich jedoch nach 
der Einnahme, wie die Reihenfolge im CMC nahelegt und wie 
man wohl auch aus der Tatsache folgern muss, dass die Ein
nahme Ardashir zugeschrieben wird, der dann sicher noch 
Hauptregent war). " 
Cf. A. Henrichs-L. Koenen, Ein griechischer Mani-Codex (P. 
Colon, inv. nr. 4780), Zeitschrift für Papyrologie und Epi-
graphik 5, 1970, pp. 120, 125-132. 

8. Zie ook: J. Cantineau, Grammaire du Palmyrénien êpigra-
phique, Le Caïre 1935, p. 51. 

9. Zie voor het Hatrees o.a.: A. Caquot, La langue des in
scriptions de Hatra, Syria 29, 1952, pp. llOvv. ; Id., L' 
Aramêen de Hatra, GLECS 9, 1960-1963, pp. 63-89; R. Degen, 
Die Genitivverbindung im Aramäischen der Hatra-Inschriften, 
Orientalia 36, 1967, pp. 76-80; Id., Zur Bedeutung von bgn 
in den Hatra-Inschriften, Neue Ephemeris für semitische 
Epigraphik, Bd. 2, ed. R. Degen, W.W. Müller, W. Röllig, 
Wiesbaden 1974, pp. 99-104. 

10. J. Teixidor, Notes hatréennes: Sur l'ère en usage ä Hatra, 
Syria 43, 1966, pp. 94-97. Zo ook M. van Esbroeck, Le roi 
Sanatrouk et l'Apotre Thaddée, Revue des Etudes Arméniennes 
N.S. 9, 1972, pp. 241-283. 

11.W. al-Salihi, The Sculptures of Divinities from Hatra, 
Dissertation Princeton University 1969: pp. 20vv . : A dis
cussion on the Calendar Problem. 

12.J.T. Milik, Dédicaces faites par des dieux (Palmyre, Hatra, 
Tyr) et des thiases sêmitiques ä l' époque romaine , Bibl. 
archéol. et hist. 92, Paris 1972, pp.353vv. 

13.J. Naveh, The North-Mesopotamian Aramaic Script-type in the 
Late Parthian period, Israel Oriental Studies II, 1972, pp. 
293-304 (in het bijzonder pp. 300-303). 

14.B. Aggoula, Remarques sur les inscriptions hatréennes II, 
pp. 50-52: L'ère de Hatra. 

15.Hoewel - zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven - in Palmyreense 
inscripties met een cursieve stijl (vooral in die, welke te 
Dura-Europos gevonden zijn) 'alef- vormen voorkomen, die 
lijken op de Hatrese 'alef. 
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16.Hatra-inscriptie no. 16. 
17.Hatra-inscriptie no. 295. 
18.Hatra-inscripties no's 52 en 124. 
19.Hatra-inscriptie no. 281. 
20.Zie o.a. Hatra-inscripties no's 107 en 214. 
21.Zie o.a. Hat ra-inscripties no's 23, 35, 36, 59, 295, 296 

en 327. 
22.A. Caquot spreekt van "une tres grande simplification" in 

zijn artikel L'Eoriture des inscriptions de Hatra in Syria 
29, 1952, pp. 105-110 (citaat op p. 109). Hoewel hij geen 
duidelijke reden voor deze uitspraak geeft, doelt hij waar
schijnlijk op een ontwikkeling, zoals door ons aangegeven. 

23.F. Safar, Kitäbat min al-Sa°adiyya, Sumer 17, 1961, pp. 36-
40; A. Caquot, Inscription de Saaadiya, Syria 40, 1963, pp. 
12-13 . 

24.Zie voor deze godennaam: H.J.W. Drijvers, Hatra, Palmyra und 
Edessa pp. 828vv. (Hatras Religion als synkretistische 
Erscheinung). 

25.Zie voor Nergal: H.J.W. Drijvers o.e. en H.J.W. Drijvers, 
Cults and Beliefs at Edessa... pp. 44vv. en 176. 

26.F. Safar, Kitäbat min mawqic Qabr 'Abu Näyf, Sumer 17, 
1961, pp. 41-42; A. Caquot, Inscription du lieu-dit "Qabr 
Abu Nay f " , Syria 40, 1963, p. 14. 

27.Salim al-Alusi, Kitäbat min °Abrat al-Saghira, Sumer 10, 
1954, pp. 145-151. 

28.Zo J. Pirenne in haar artikel Aux origines de la graphie 
syriaque, Syria 40, 1963, p. 125. 

29.J. Naveh in zijn in noot 13 genoemde artikel op p. 303. 
30.Zie W. Andrae en H. Lenzen, Die Partherstadt Assur, Leipzig 

1933 (reprint 1967) . 
31.Zie noot 7. 
32.Zie: P. Jensen, Erschliessung der aramäischen Inschriften 

von Assur und Hatra, Sitzungsberichte der Preussischen Aka
demie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Band 53, 1919, 
pp. 1042-1051; W. Andrae en P. Jensen, Aramäische Inschriften 
aus Assur und Hatra aus der Partherzeit , Mitteilungen der 
Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin, Juli 1920, no. 60, 
pp . 1-54 . 
Zie voor foto's van het merendeel van deze inscripties het 
in noot 30 genoemde werk van Andrae en Lenzen. Het is niet 
uitgesloten, dat een enkele inscriptie met behulp van Ara
mese lettertekens is geschreven in midden-Perzisch Pahlavik. 

33.Zie: P. J e n s e n , E r s c h l i e s s u n g . . . . , p. 1043; W. Andrae en P. 
Jensen, Aramäische Inschriften pp. 5 en 23; W. Andrae 
en H. Lenzen, Die Partherstadt Assur..., pp. 105-106. Zie ook 
J. Euting in MD0G nr. 22, 1904, p. 51. 

34.Vergelijk het in noot 13 genoemde artikel van Naveh, pp. 300vv. 
35.Zie de h ( /\\ ) en de s ( ̂  ) in H a t ra-i n scr i p t ie no. 82. 
36.Voor de cayin- vormen zie hierboven noot 20. Voor de schin-

vormen zie Hatra-inscriptie no. 107. 
37.Voor de 'alef zie Andrae en Lenzen, o.e. Tafel 57, i)17072, 

laatste regel; voor de h zie ld. Tafel 57 c)17071- 7e regel 
van beneden en Andrae en Jensen, o.e. p. 13- Pf 1 as terpi at te 
nr. 27, middengedeelte. Mogelijk bestaan nog meer van derge
lijke vormen in inscripties van Assur; vele van hen zijn nl. 
slechts zeer moeilijk of zelfs gedeeltelijk onleesbaar. 
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38.Zie bijv. de h- vormen in sommige Nabatese inscripties. 
39.H. Pognon, Inscriptions sêmitiques de la Syrië, de la Méso-

potamie et de la region de Mossoul, Paris 1907, pp. 108-112, 
PI. VI en XXVII. 

40.J. Naveh, o.e., pp. 295vv. Zie voor deze inscriptie verder 
ook: J. Pirenne, Aux origines de la graphie syriaque , pp. 
126vv. en A. Maricq, Les plus anciennes inscriptions syria
que S , Syria 34, 1957, pp. 303vv. 

41.Naveh, o.e., p. 296. 
42.Pognon, o.e., pp. 113-115, PI. VII,XXVII. 
43.Naveh, o.e., pp. 296vv. 
44.Voor de Palmyreense inscripties, die te Dura-Europos ge

vonden zijn, zie hoofdstuk 2. 
45.Comte du Mesnil du Buisson, Un bilingue araméen-grec de 

l'êpoque parthe ä Doura Europos, Syria 19, 1938, pp. 147-
152. Zie ook R. Duval in Syria 19, 1938, p. 152 (naschrift 
bij het artikel van Comte du Mesnil du Buisson). 

46.A. Caquot, Inscriptions et graffites hatréens de Doura-
Europos, Syria 30, 1953, pp. 240-246. 

47.H. Ingholt in R.N. Frye , J.F. Gilliam, H. Ingholt, C.B. 
Welles, Inscriptions from Dura Europos, YCS 14, 1955, pp. 
123-213: pp. 131-137 en PI. III. 

48.F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos (1922-1923), Paris 
1926: pp. 447-448 (no. 129 Levi della Vida). 

49.Comte du Mesnil du Buisson, InVentaire des Inscriptions 
Palmyrêniennes de Doura-Europos, Paris 1939: pp. 38-39. 

50.A. Caquot, o.e., pp. 244-245. 
51.Zie H.J.W. Drijvers, Hatra, Palmyra und Edessa pp. 828vv. 
52.A.G. Perikhanian, Arameyskaya nadpis iz Garni, Istoriko-

filologiceskiy Zurnal, Akademiya Nauk Armyanskoy SSR, 1964, 
no. 3 (26), pp. 123-137. 

v 
53.Ook in enkele Hatrese inscripties komt de naam Wologas voor; 

hij wordt daar enige malen "koning van Arabië" genoemd. Zo 
in Hatra-ins eriptie no. 193 (opschrift bij een groot stand
beeld van hem) en no. 286. Deze Wologas heerste waarschijn
lijk aan het einde van de Ie/ begin van de 2e eeuw na Chr. 
over Hatra en werd opgevolgd door zijn zoon Nasru, die op 
zijn beurt weer werd opgevolgd door Sanatrouq I. Zie H.J.W. 
Drijvers, o.e., pp. 820-824, in het bijzonder p. 824. 
Het is onwaarschijnlijk, dat het hier om dezelfde Wologas 
gaat, hoewel een familie-relatie natuurlijk niet is uitge
sloten . 

54.Het voorkomen van diakritische punten op de r helpt ons 
bij de datering van deze inscriptie niet verder, omdat het 
gebruik van dergelijke punten niet aan bepaalde periodes 
gebonden of tot bepaalde periodes beperkt is. Zie bijv. de 
diakritische punt in het oud-Syrische schrift (hfdst. 3 ) . 

55.Zie S. Barkhoudarian, Matêriaux pour l'histoire de l 'an-
cienne Armenië, Travaux de 1' Institut d'Histoire de la 
Culture de la R.S.S. d'Arménie, Erivan 1935; A.Y. Borisov, 
Nadpisi Artaksija (Artasesa) _, tzarja Armenii , VDI 1946, no . 2 , 
pp. 97-107 = Les inscriptions d'Artasès, roi d'Arménie, 
L'Arménie Soviétique (Sovétakan Hayastan) van 16 februari 
1941 (ook uitgegeven in Oriental Studies in the URSS in de 
Journal of the Royal Central Asian Society 30, 1943, pp. 82vv . ) 
G.A. Tiratzjon, Novonaydennaja nadpis Artasesa tzarja Armenii , 
VDI, 1959, no. 1, pp. 88-90; I.M. Diakonov, K.B. Starkova, 
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56 
57 
58 
59 

60 

61 

Nadpisi Artaksija (Artasesa), tzarga Armen-i-i, VDI 1955, 
no. 2, pp. 161-174; A. Dupont- Sommer, Deux inscriptions 
aramêennes trouvêes pres du Lao Sevan (Armenië), Syria 25, 
1946-1948, pp. 53-66. Zie ook Donner-Rö11 ig, KAI, pp. 274-
275 . 
.Mozes van Khorene II, 56. 
.Strabo boek XI, hfdst. 14,5. 
.Zie Dupont-Sommer, o.e., p. 59. 
.Zie A.G. Perikhanian, Une inscription arameenne du roi 
Artases, trouvée ä Zanguêzour (Siwnik°), Revue des études 
arméniennes, N.S. 3, 1966, pp. 17-29. Zie ook J. Teixidor 
in Bulletin d'épigraphie sémitique 1969, Syria 46, 1969, 
p. 350. 
.Voor 'hstrsrt zie Perikhanian, o.e.,pp. 18vv. en Dupont-
Sommer, o.e., pp. 56vv. 
.Perikhanian, o.e., pp. 19-20:"Le nom de son père, Zariadrès, 
que nous connaissons dêja par les inscriptions de Sevan dans 
ton orthographe traditionelle zrytr (iran. *Zari. aQra au 

62 

63 

64 . 

65 . 
66 . 

67 

feu doré;celui qui possède le feu dove1) est écrit ici autre 
ment, zryhr, ainsi que ce nom devait régulièrement se pro-
noncer ä cette époque dans un dialecte moyen-iranien du 
Nord-Ouest. A cette forme, Zar~èhr, remonte arm. Zareh, avec 
une métathèse hr^rh et une chute ultévieure de r . Done 
l1auteur de cette inscription, ignorant l1 orthographe histo-
rique du nom de Zariadrès, lJa rendu phonétiquement." 
A.G. Perikhanian, Les inscriptions aramêennes du roi Arta-
chès , Revue des études arméniennes, N.S. 8, 1971, pp. 169-
174; J. Teixidor in Bulletin d'épigraphie sémitique 1973, 
Syria 50, 1973, pp. 433-434. Zie voor deze en de boven
genoemde inscripties ook: J. Naveh, De inscripties op de 
in Armenië gevonden grensstenen (Ivriet), Lesonenu 30, 1971, 
no. 2, pp. 155-160. 
A.G. Perikhanian, Inscription arameenne gravée cur une coupe 
d ' argent trouvée ä Sissian, Revue des études arméniennes, 
N.S. 8, 1971, pp. 5-11. Zie ook J. Teixidor in Bulletin 
d'épigraphie sémitique 1973, Syria 50, 1973, pp. 434-435. 
In haar artikel Les inscriptions aramêennes du roi Arta-
chès , Rev. des ét. arm. N.S. 8, 1971, p. 170. 
Zie de opmerking in noot 54. 
Perikhanian (Revue des ét. arm. N.S. 3, 1966, p. 18) merkt 
ten aanzien van het schrift van de inscriptie van Zangue-
zur dan ook terecht op:" Lfêcriture de l 'inscription de Z. 
relève du même type dêsignê comme le type d'Asie Mineure, 
mais les caractères prêsentent une forme plus large et 
rectangulaire, le qöp et le rës sont les mêmes que sur les 
inscriptions d!Arabissos (Cappadoce) qui sont, d^illeurs, 
de la même époque que celle d^rtasës. Le nün présente la 
forme d ''un zigzag, la ligature bët-rës, qui caractérise les 
inscriptions de Sevan, manque sur oelle de Z. La langue de 
I''inscription est l''aramêen dit d''Empire (Reichsaramäisch)" 
Het onderscheid, dat Perikhanian overigens maakt tussen 
het schrift van de inscripties van Sevan en dat van de in
scriptie van Zanguezur, is enigszins dubieus. Het is gevaar
lijk bij dergelijke korte inscripties allerlei conclusies 
met betrekking tot het schrift te trekken, aangezien ev. 
verschillen van uitsluitend incidentele aard kunnen zijn. 
In het Bulletin of the Marr Institute of Languages, History 
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and Material Culture 13, Tiflis 1942, pp. lvv. Zie ook 
G. Tseretheli in VDI 1948, p. 54, PI.2. 

68.Een lezing bwz myhr, zoals sommigen willen doen geloven, 
moet op grond van de lettertekens uitgesloten geacht worden. 
De betekenis van de woorden bwz myhr ontgaat ons. 

69.De belangrijkste artikelen, die met betrekking tot deze in
scriptie zijn geschreven, zijn: F. Altheim en R. Stiehl, 
Supplementum Aramaicum; Aramäisches aus Iran, Baden-Baden 
1957: pp. 88-89: Inschrift aus Bori; R.N. Frye, Pahlevi 
Heterography in Ancient-Georgia?,Archaeologica Orientalia 
in memoriam Ernst Herzfeld, ed. G.C. Miles, New York 1952, 
pp . 95-96, fig. 1. 
byty'hs = pytahs = bths etc. Dit woord, dat verschillende 
schrijvingen kent, is een Iraanse titel of functie-aandui
ding (gouverneur, stadhouder?). Zie o.a. F. Altheim en R. 
Stiehl, Die Aramäische Sprache unter den Achaimeniden, 
Frankfurt am Main 1963, pp. 249vv.; Idem, AAW V,l, Berlin 
1968, p. 90. 

70.G. Tseretheli, A Bilingual Inscription from Armazi near 
Mtskheta in Georgia, Tbilisi 1941; Id. in het Bulletin of 
the Marr Institute of Languages, History and Material Cul
ture 13, Tiflis 1942, pp. 1-83. Zie verder F. Altheim en 
R. Stiehl, Supplementum Aramaicum; Aramäisches aus Iran, 
Baden-Baden 1957: pp. 74-87: Bilinguis aus Mchet°a; 
F. Altheim en R. Stiehl, Die Aramäische Sprache unter den 
Achaimeniden, Frankfurt am Main 1963, pp. 41-51; R.N. Frye, 
Pahlevi Heterography in Ancient Georgia? , Archaeologica 
Orientalia in memoriam Ernst Herzfeld, ed. G.C. Miles, New 
York 1952, pp. 89-101; H. Donner-W. Röllig, KAI, Wiesbaden 
1966-1969: Band I, p. 53 en Band II, pp. 328-330 (daar ook 
verwijzingen naar verdere literatuur). 

71.In dit district zijn rijke archeologische vondsten gedaan. 
Duizenden sieraden en gebruiksvoorwerpen werden ontdekt 
naast verschillende inscripties, die op een enkele uit
zondering na nog niet zijn gepubliceerd. Het merendeel van 
deze vondsten bevindt zich naar verluidt in de musea van 
Tiflis . 

72.bitah^: zie noot 69. 
73.Zie: 'F. Altheim en R. Stiehl, Die Aramäische Sprache , 

pp. 248vv. 
74.R.N. Frye, o.e., p. 89v. Zie ook:Id. in BiOr 11, 1954, pp. 

133-135. 
75.In Izwest. Akad. Nauk 5, 1946, p. 162. 
76 . S u p p l e m e n t u m Aramaicum...., pp. 84vv. 
77.In Handbuch der Orientalistik 4, p. 38v. 
78.F. Altheim en R. Stiehl, Die zweite (aramäische) Inschrift 

Von Mchet°a, Forschungen und Fortschritte 35, 1961, Heft 6, 
pp. 172-178 (= pp. 243-261 in Die Aramäische Sprache....). 

79.Die Aramäische Sprache...., p. 260. 
80.Zie noot 78. 
81.Zie noot 69. 
S2.Die Aramäische Sprache...., p. 249. 
83.Vergelijk hiermee hetgeen wij aan het einde van hoofdstuk 2 

hebben opgemerkt over de relatie cursief- en monumentaal-
Palmyreens schrift. Zie ook de opmerkingen over ornamentale 
elementen in het oud-Syrische en Hatrese schrift. 




