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Het Elamitische werkwoord is uit de volgende elementen opgebouwd
Schema van het werkwoord
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íu-íu-un-ka tua-uí pi-it-te-ka ap-pu su-un-ki-ip ú-ri-pu-pi
Suíun+k+a tuí pitte-k+a appa sunki+p uri+p u+p(i)
Susa+ik+die (OE) domein ommuren+passief+dat (OE) dat koning+zij (CA)
voorafgaand+zij (CA) mij(n)+zij (CA)
,,Susa, het ommuurde domein, dat de
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mij voorafgaande koningen"

im-me þu-ut-títþ-ía a-gi me-en-pu-pa im-me ku-íí-iþ-ía ú ku-ii-iþ
in+me þutt-a+þí+a ak(í) men(i)+p u+p+a in+me kuí-i+þí+a u ¿'i kuí-i+lJ
niet+het (totaal) (CA) maken+zij+dat (OE) en vorst+zij (CA) mÜ(n)+zij (CA)
+dat (OE) niet+het (totaal) (CA) bouwen+2l1+dat (OE) ik het bouwen+ik
,,niet gemaakt hebben en mijn vorsten niet gebouwd hebben, heb ik gebouwd."

Literatuur:
Algemeen:

Toelichting op het schema:

1.
2.
3
4.
5.

Voorvoegsels:,,hier(heen)" (aha),,,overheen" (an),,,weg" (nu). Deze
elementen zijn ontstaan uit losse bijwoorden die pas in het Nieuwelamitisch een eenheid gaan vormen met het werkwoord.
Werkwoordsbasis: enkelvoudig (E), verdubbelde basis = meervoudig
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Berkeley 1984.
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(M), samengestelde basis (S).
Hulpwerkwoord: ,,zijn" (ma).

Karakterklinker: naamwoords- of toestandsvorm (i/u), handelingsvorm (a).
Aspect-elementen: passief/voltooid (k), onvoltooid (n).
6a. Voornaamwoordelijke elementen direct na 2+4, tespectievelijk: ,,ik, jij,

hljlzij, wij, jullie, zij".
6b. Voornaamwoordelijke elementen = CA direct na 2+4+5, respectievelijk: ,,ik, jlj,hljlzij, wij, jullie, zij".
7. Element van voortijdigheid: ,,(nadat).. had" (ti) meestal in combinatie
met 8, element van de wensvorrn: ,,..moge.." (ní).
8. Onderschikkend element (OE): ,,die/dat".

I-il,

Roma 1971.

Grammatica:
H.H. P¡,psn, The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite, Ãnn

Arbor

1955.

E. R¡INe,n, 'The Elamite Language', Handbuch der Orientalistik 1/2, l/2, 2 Leiden
1969, s4-118.
D.W. McAlptN, Proto-Elamo-Dravidian, The Evidence and its Implicatíons,Phrladelphia 1981..
F. Gzullor-Sust¡tt, Eléments de grammaire Elamíte, Paris 1987.
M. KHaðIrr¿,N,The Elamite Language, Rome 1998.
Woordenboek:

W. HINz & H. KocH, Elamisches Wörterbuch, I-II, Berlin 1981
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Tekstvoorbeeld: Bouwinscriptie van Untaí-Napiriía (1340-1330 v. Chr) uit
Chogha Zanbil (fZ 22)
OutpeRzrscn
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ù tun-tai -dilir.gal ía-ak dhu-ban-nu-me - en-na-ki su-un-ki-ik an- za- an

u Untaí-napiriia íak flumbanumena+k sunki+k Anzan
ik Unta5napiri5a zoon Humbanumena+ik koning+ik Ansan

,,Ik Untainapiriða, de zoon van Humbanumena, de koning van Ansan en"

Oudperzisch noemen we de taal van de inscripties van de koningen van
Perziè, de Achaemeniden, de koningen die bekend zijn om hun veldtochten
tegen Griekenland. De inscripties dateren uit de periode 520-350 v. chr.
De meeste ztin van Darius (522-486) en Xerxes (486-465). We hebben
ongeveer 80 inscripties. Zi zijn geschreven in een soort spijkerschrift.
Z4 zijn gevonden in de hoofdsteden van het Perzische Rijk, Pasargadae,
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Persepolis, Ekbatana (Hamadan) en Susa; in BTsotun, ongeveer halverwege
Teheran en Babylon/Bagdad; in Suez, in Van, en één in Roemenie. Ze zijn
geschreven op steen (rots, gebouwen) en op gouden en zilveren platen; we
hebben maar één kleitablet (uit Roemeniö). (De teksten worden aangeduid
met de eerste letter van de koning, dan die van de plaats, en dan a, b, etc.
Bv. DPb = Darius, Persepolis, de 2e inscriptie.)
De teksten zijn meestal vergezeld van een Elamitische en een Babylonische versie. Er zijn geen verdere teksten in het Oudperzisch. Voor het bestuur
werd Elamitisch en Aramees gebruikt, en soms plaatselijke talen. Zo hebben we uit Persepolis duizenden Elamitische kleitabletten.

Svr,r,.rr.R¡nv

rtI

-l< j"

a

ìi i

De eerste inscriptie, die van BTsotün (vroeger Behistun, oud Bagastãna),

ro

.i'

1[

fÌl

tø

È
Ì

p"

rl

lø

lc"

lll-

¿"

K(

l"

-Ì=

If

þt

0ø

þa

úll

?)i

(fl

l(l

f

È^d

'ì1Lo

lB
t>

so

<ll-

{J"

ir

iJa

(=

lJ,,

Ëll

d,i

ft-

cn

6d"

<G

r"

't1,'"

=l

-H

Itv

Hij is aangebracht op een indrukwekkende plaats, op een

steile rots 60 meter boven de vlakte. In totaal telt hij 4I4 regels, en daarmee zou hij de grootste inscriptie ter wereld zijn. Hier beschrijft Darius hoe
hij aan de macht gekomen is. Hij doodde een koning die een usurpator zou
zijn, de zgn. 'Valse Smerdis'. Dit is het verhaal dat wij uit Herodotus kennen
(3, 1-38 en 61-88). De overeenkomst tussen beide versies is treffend, maar
er zijn ook verschillen. Over veel aspecten van deze geschiedenis wordt nog
gestreden, bijvoorbeeld over de vraag of deze Smerdis wel een usurpator
was, en of Darius wel de eerste in opvolging was (van een zijtak van de vorige
koning), zoals hij beweert.
De teksten bevatten zeer veel herhalingen, met name in de titulatuur van
de koning en zijn afstamming, zijn legitimatie (hij is door Ahuramazda uitverkoren), de opsomming van de landen van het rijk (dat zich uitstrekte van
de Ioniërs, de Yauna, tot aan Indlë, Hindu), enzovoorl. Veel teksten bevatten
niet meer dan zulke formulaire mededelingen. Deze fotmules zijn echter
boeiend. Waar komen de titels vandaan? (Ten dele uit Urartu.) Welke landen worden genoemd? De versies zijn niet geheel gelijk: wat betekent dat?
Sommige teksten zijn heel kort: 'Venster van steen gemaakt in het huis
van Darius.' (DPc). Maar andere zijn heel belangwekkend. Er zijn teksten
over de bouw van paleizen. Er is een tekst van Xerxes tegen de daiva's
('demonen'; het oude Indo-Europese woord voor'god'), die de verering van
Ahuramazda eist. We weten nu echter dat het Xerxes om politieke kwesties
ging: het waren opstandelingen. Uit Egypte hebben we teksten over de bouw
van het Suez-kanaal, met een vertaling in het Egyptisch. Er zijn teksten op
het rotsgraf van Darius in Naq5-e Rostam, waarin hij de idealen van de
koning schetst. De vele herhalingen daargelaten, zijn de inscripties zeer
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De tekens van het Oudperzische schrift. Naar: R.G. Knlin, Old Persian
(New Haven, 1953), 12.

belangwekkend. En omdat ze ook vanuit taalkundig oogpunt van belang
ondanks
zijn, hebben zeveel aandacht gekregen, en gaat de bestudering
het beperkte materiaal

-

steeds door.

-

Het schrift

Het schrift is een aparte, sterk vereenvoudigde vorm van spijkerschrift,
hoewel de individuele tekens niet van het Akkadische spijkerschrift zijn
afgeleid (fig. 1).

178

PHGNTX 44,213

-

Persepolis, Ekbatana (Hamadan) en Susa; in BTsotun, ongeveer halverwege
Teheran en Babylon/Bagdad; in Suez, in Van, en één in Roemenie. Ze zijn
geschreven op steen (rots, gebouwen) en op gouden en zilveren platen; we
hebben maar één kleitablet (uit Roemeniö). (De teksten worden aangeduid
met de eerste letter van de koning, dan die van de plaats, en dan a, b, etc.
Bv. DPb = Darius, Persepolis, de 2e inscriptie.)
De teksten zijn meestal vergezeld van een Elamitische en een Babylonische versie. Er zijn geen verdere teksten in het Oudperzisch. Voor het bestuur
werd Elamitisch en Aramees gebruikt, en soms plaatselijke talen. Zo hebben we uit Persepolis duizenden Elamitische kleitabletten.

Svr,r,.rr.R¡nv

rtI

-l< j"

a

ìi i

De eerste inscriptie, die van BTsotün (vroeger Behistun, oud Bagastãna),

ro

.i'

1[

fÌl

tø

È
Ì

p"

rl

lø

lc"

lll-

¿"

K(

l"

-Ì=

If

þt

0ø

þa

úll

?)i

(fl

l(l

f

È^d

'ì1Lo

lB
t>

so

<ll-

{J"

ir

iJa

(=

lJ,,

Ëll

d,i

ft-

cn

6d"

<G

r"

't1,'"

=l

-H

Itv

Hij is aangebracht op een indrukwekkende plaats, op een

steile rots 60 meter boven de vlakte. In totaal telt hij 4I4 regels, en daarmee zou hij de grootste inscriptie ter wereld zijn. Hier beschrijft Darius hoe
hij aan de macht gekomen is. Hij doodde een koning die een usurpator zou
zijn, de zgn. 'Valse Smerdis'. Dit is het verhaal dat wij uit Herodotus kennen
(3, 1-38 en 61-88). De overeenkomst tussen beide versies is treffend, maar
er zijn ook verschillen. Over veel aspecten van deze geschiedenis wordt nog
gestreden, bijvoorbeeld over de vraag of deze Smerdis wel een usurpator
was, en of Darius wel de eerste in opvolging was (van een zijtak van de vorige
koning), zoals hij beweert.
De teksten bevatten zeer veel herhalingen, met name in de titulatuur van
de koning en zijn afstamming, zijn legitimatie (hij is door Ahuramazda uitverkoren), de opsomming van de landen van het rijk (dat zich uitstrekte van
de Ioniërs, de Yauna, tot aan Indlë, Hindu), enzovoorl. Veel teksten bevatten
niet meer dan zulke formulaire mededelingen. Deze fotmules zijn echter
boeiend. Waar komen de titels vandaan? (Ten dele uit Urartu.) Welke landen worden genoemd? De versies zijn niet geheel gelijk: wat betekent dat?
Sommige teksten zijn heel kort: 'Venster van steen gemaakt in het huis
van Darius.' (DPc). Maar andere zijn heel belangwekkend. Er zijn teksten
over de bouw van paleizen. Er is een tekst van Xerxes tegen de daiva's
('demonen'; het oude Indo-Europese woord voor'god'), die de verering van
Ahuramazda eist. We weten nu echter dat het Xerxes om politieke kwesties
ging: het waren opstandelingen. Uit Egypte hebben we teksten over de bouw
van het Suez-kanaal, met een vertaling in het Egyptisch. Er zijn teksten op
het rotsgraf van Darius in Naq5-e Rostam, waarin hij de idealen van de
koning schetst. De vele herhalingen daargelaten, zijn de inscripties zeer

>-t

no

=<

<:

(ìi
f:
{

Inhoud
is meteen de langste.

119

R.S.P. BEEKES _ HET OUDPERZISCH

1998

IG

tc

lní

s"

n1,'"

H

?1"

G(

l7o

Iorocnrr.us

r(l(

XS

:

f{l
f{lt

I DII :

<(

BG

rÉã,yaoiya
d,ahyõ,u,í

)

: basn

BU

R

:il1
.Ffl

AM

búmiÉ

:

J

=ÈEK

Aurama.zdd,

AMmaiY

Wonr Drvropns

Fig.

l.
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Nadat reizigers copieën van de teksten hadden gepubliceerd (onder hen
de Nederlander De Bruijn, tn l7l1), werd de essentiele stap in de ontcijfering gedaan door de gymnasium-leraar Grotefend, in 1802. Belangrijk was
de bijdrage van de Engelse officier Rawlinson. Hij was degene die de
inscriptie op de steile rotswand van BTsotun copieerde, in 1837. De ontcijfering van dit schrift was ook daarom van zo grote betekenis, omdat hierdoor de ontcijfering van het Babylonische spijkerschrift mogelijk werd en
het Elamitisch toegankelijk werd.
Het schrift (van links naar rechts gelezen) bestaat uit 36 tekens; de vocalen
a, i, u;22 consonanten; 11 tekens die alleen vóór i of a gebruikt werden;
en een woordscheidingsteken. Verder ztjn er 8 logogrammen ('koning',
'land' etc.). Een consonant-teken kan met of zonder a gelezen worden, dus
p kan ook voor pa staan. Voor wie de taal niet kent levert dit veel onzekerheden. Zo moet x-í-y-a-r-í-a gelezen worden als X5ayãr5ã 'Xerxes' (een a
na een consonant geeft altijd een lange a aan). p-i kan zowel pi als pai betekenen. (Als een consonant-met-l gebruikt wordt voor een i, b.v. di-i, is di
bedoeld; d-ibefekent in die gevallen steeds dai).De lengte van i en ¿¿ wordt
niet aangegeven. Er zijn zo nog enkele bijzonderheden.
Darius zegt dat BTsotun de eerste tekst in het Iraans is. Men heeft hieruit
geconcludeerd dat het schrift in zijn opdracht werd ontworpen. Het is echter denkbaar dat een van zljn voorgangers al de opdracht gaf maar dat
Darius het als eerste (op zo grote schaal) gebruikte. (En misschien overhaast: het systeem met de consonanten met i en ø lijkt onvoltooid te zijn
gebleven.) In de inscriptie van BTsotün is de Oud-Perzische tekst duidelijk
later toegevoegd (de oudste tekst is de Elamitische). Vanwaar de idee van
dit schrift kwam, is nog niet goed duidelijk.
De taal
Het Oudperzisch is een zuidwestelijk dialect van het Iraans, uit de Persis
(Fars). Het is de taal waarop het Middel- en Modernperzisch berust. Onze
teksten bevatten echter ook elementen uit andere dialecten. Men is het er
over eens dat sommige uitdrukkingen van Medische oorsprong zijn: vóór
Cyrus (559-529) waren de Meden de machtigste onder de Iraanse stammenfederaties. Zo is (h)uv-aspa'met goede paarden', kennelijk een oude term
voor de Iraanse landen, wel Medisch. In het (echte) Oudperzisch is 'paard'
asa, zoals in asa-bara 'ruiter'. Dit is het Indo-Europese *ek'os, vgl. Latijn
equus. Het (Griekse) woord satraap komt van Medisch *xía?rapava; Oudperzisch is xíaçapava (ç is een s-klank). (We hebben geen enkele tekst in het
Medisch.) Het is niet duidelijk of alle afwijkingen van Medische oorsprong zijn.
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De laatste inscripties vertonen een sterk 'verval' van de taal, met ontwikkelingen die op Middeliraans lijken. In deze teksten verschijnt ook de god
Mithra; in de oudere teksten wordt alleen Ahuramazda met name genoemd.
Het (oudere) Oudperzisch is zelf al sterk vereenvoudigd; de grammatica
kan op drie pagina's.
Daar onze kennis van het Oudperzisch zo genng is, en gezien de onduidelijkheden van het schrift, gebruiken we andere gegevens. In de eerste plaats
het Avestisch, de taal van de godsdienst vanZarathustra. (De Achaemeniden
waren geen volgelingen van Zarathtsfra, al wordt dat nog wel betoogd.)
Dit is een noordoostelijk Iraans dialect, uit de 9e of 8e eeuw v. Chr. Hoewel de teksten nog veel moeilijkheden bieden, is de taal (sinds kort) vrij
goed bekend. Verder gebruiken we recentere vorrnen van Iraans, dus Middelen Moderniraans. (Het Middeliraans, zoals het Sogdisch en het Khotansakisch, biedt echter zelf enorme problemen.)
Verder kunnen we het Oudindisch gebruiken (het Vedisch gaat terug tot
de l}e eeuw v. Chr.). Het Indisch is zeer nauw verwant met het Iraans. Ook
zrjn er belangrijke overeenkomsten in de religieuze taal.
Een tekst: DPd
,,Ahuramazda (is) groot, de grootste van de goden. Deze maakte Darius koning,
deze schonk hemãe heerschappij. Door de wil van Ahuramazda (is) Darius
Zegt koning DariuJ: Dit land Persis, dat Ahuramazda mlj schonk,
koning.
- mãt goede paarden, met goede mensen, door de wil van Ahurahet mãoie,
mazdaen mij, kõning Darius, vreest geen ander (land). -Zegf koning Darius:
Mij moge Ahuramazãa hulp brengen met de (andere) goden van mijn huis; en
lrìog" Ahutumazda dit land beschermen tegen een {)/tjanaglijt; leger, tegen
misãogst, tegen de Leugen. Tot dit land moge geen (vijandelijk) leger komen,
g""n tãiroogit, niet de Leugen. Dit vraag ik als gunst van Ahuramazda en de
goden van mijn huis." Etcetera.

Dit is (bijna volledig) de vertaling van DPd. Hier volgt het begin van de
oorspronkelijke tekst. Daarna volgt enig taalkundig commentaar' waaruit
de vãrwantschap met het Sanskrit en de andere Indo-Europese talen blijkt.
Auramazda vazrka, haya masiíta baganam. Hauv Darayavaum xíayaSiyam
adada, hau- íaiy xíaç am frabara ; v aíia Auramazdaha Daray av auí xi ay aSiya.
dahyauí Parsa, tayam, mana Aura- @atiy Darayavauí xíayasiya: iyam
mazda'frabara, haya naiba, uvaspa, umartiya, vaína Auramazdaha mana-ca,
Darayàvahauí xíayasiyahiya, haca aniyana naiy trsatiy' (Etcetera')

Aura-mazda'Wljze Heer'

-

Skt. asura- 'heet', medha'wijsheid'' vazrka

-MP

vazurg (-r- is een vocalische r). ha- - Gr. ho 'de' -ííta - Gr' -istos '(groot)st' . bãga-'god' - Skt. bhaga- 'geluk', Slav. bog- 'god' (waarschijnlijk uit het
IraansäntlJend); -anam gei. mv., vgl. Aryanam'van de Ariërs' > Iran. hauv
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De laatste inscripties vertonen een sterk 'verval' van de taal, met ontwikkelingen die op Middeliraans lijken. In deze teksten verschijnt ook de god
Mithra; in de oudere teksten wordt alleen Ahuramazda met name genoemd.
Het (oudere) Oudperzisch is zelf al sterk vereenvoudigd; de grammatica
kan op drie pagina's.
Daar onze kennis van het Oudperzisch zo genng is, en gezien de onduidelijkheden van het schrift, gebruiken we andere gegevens. In de eerste plaats
het Avestisch, de taal van de godsdienst vanZarathustra. (De Achaemeniden
waren geen volgelingen van Zarathtsfra, al wordt dat nog wel betoogd.)
Dit is een noordoostelijk Iraans dialect, uit de 9e of 8e eeuw v. Chr. Hoewel de teksten nog veel moeilijkheden bieden, is de taal (sinds kort) vrij
goed bekend. Verder gebruiken we recentere vorrnen van Iraans, dus Middelen Moderniraans. (Het Middeliraans, zoals het Sogdisch en het Khotansakisch, biedt echter zelf enorme problemen.)
Verder kunnen we het Oudindisch gebruiken (het Vedisch gaat terug tot
de l}e eeuw v. Chr.). Het Indisch is zeer nauw verwant met het Iraans. Ook
zrjn er belangrijke overeenkomsten in de religieuze taal.
Een tekst: DPd
,,Ahuramazda (is) groot, de grootste van de goden. Deze maakte Darius koning,
deze schonk hemãe heerschappij. Door de wil van Ahuramazda (is) Darius
Zegt koning DariuJ: Dit land Persis, dat Ahuramazda mlj schonk,
koning.
- mãt goede paarden, met goede mensen, door de wil van Ahurahet mãoie,
mazdaen mij, kõning Darius, vreest geen ander (land). -Zegf koning Darius:
Mij moge Ahuramazãa hulp brengen met de (andere) goden van mijn huis; en
lrìog" Ahutumazda dit land beschermen tegen een {)/tjanaglijt; leger, tegen
misãogst, tegen de Leugen. Tot dit land moge geen (vijandelijk) leger komen,
g""n tãiroogit, niet de Leugen. Dit vraag ik als gunst van Ahuramazda en de
goden van mijn huis." Etcetera.

Dit is (bijna volledig) de vertaling van DPd. Hier volgt het begin van de
oorspronkelijke tekst. Daarna volgt enig taalkundig commentaar' waaruit
de vãrwantschap met het Sanskrit en de andere Indo-Europese talen blijkt.
Auramazda vazrka, haya masiíta baganam. Hauv Darayavaum xíayaSiyam
adada, hau- íaiy xíaç am frabara ; v aíia Auramazdaha Daray av auí xi ay aSiya.
dahyauí Parsa, tayam, mana Aura- @atiy Darayavauí xíayasiya: iyam
mazda'frabara, haya naiba, uvaspa, umartiya, vaína Auramazdaha mana-ca,
Darayàvahauí xíayasiyahiya, haca aniyana naiy trsatiy' (Etcetera')

Aura-mazda'Wljze Heer'

-

Skt. asura- 'heet', medha'wijsheid'' vazrka

-MP

vazurg (-r- is een vocalische r). ha- - Gr. ho 'de' -ííta - Gr' -istos '(groot)st' . bãga-'god' - Skt. bhaga- 'geluk', Slav. bog- 'god' (waarschijnlijk uit het
IraansäntlJend); -anam gei. mv., vgl. Aryanam'van de Ariërs' > Iran. hauv
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Gr. hou-(tos) 'die'. Daraya-va(h)uí 'Die het goede handhaaft' - Skt' vøsø'goed'. -m' acc. -Lar". (hortu)-m. xíay- - Skt. ftpay- 'heersen'; xíayaSiya =
lnan. ¿a- - Skr. dha-, Lat. fë-c-l 'maakte'. (a- augment - Gr. e-; da- teùrylicatie - Gr. ti-(thë-mi)). -íaíy 'aan hem' - Gr. hoi. fra- 'voor(uit)' - Lat' pro;
-bar-'dragen; - Ndl. baar. Sa- - Av. sa- 'gebieden'; -tiy 3e pers. ev' - Gr'
(es)-ti,Lal. (es)-t. iy-am'deze (acc. vr.)' - Lat. ea-m' dahyau'í - Skt' dasyu:vreemdeling' (< '(vreemd) land'). ta- 'dat' Gt. to-. ma-(na)'van/aan mij' Ndl. m¿; -ro'"r' - Lat. -que. naiba-'mool' - MoP. nêv. uv- - Skt' sø-, Gr' eu'goed'; aspa 'paard' - Skt. aíva-, Gr. hippos. -martiya- 'sterveling' - LaL mort'ãood'. aniya- _ Ndl. an(der). øaly - Ndl. niet. trs-Lat. terreo'bang maken''

-
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