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De hiërogliefen

Van Napoleon heb je waarschijnlijk wel eens gehoord. Hij was een

beroemde Franse keizer die tweehonderd jaar geleden leefde. Met zijn

legers veroverde hij grote delen van Europa, ook de stukken land die we nu

België en Nederland noemen!

Egyptomanie

Voordat Napoleon keizer werd, voerde hij ook oorlog in Egypte. Daarvoor

nam hij natuurlijk soldaten mee, maar ook een aantal kunstenaars en

wetenschappers, die de piramides en andere overblijfselen van het oude

Egypte in kaart brachten. Die namen (of misschien is roofden een beter

woord) allerlei prachtige voorwerpen mee naar huis, zoals sfinxen en

sarcofagen met mummies erin. Het oude Egypte raakte daardoor helemaal

in de mode: mensen versierden huizen, bruggen, fonteinen en zelfs hun

graven in Egyptische stijl. Ze smulden van spannende verhalen over

mummies. Sommige mensen gingen zelfs een tulband dragen!

FARAO TULBAND MUMMIE
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Een van de kunstenaars die met Napoleon meeging naar Egypte,

was Nicolas Jacques Conté: de uitvinder van het potlood.

Onleesbare tekens

Op de voorwerpen die de Fransen mee naar huis brachten,

stonden oude, wonderlijke tekens: de hiërogliefen.

Dat waren tekens van lang geleden, gebruikt vanaf

ongeveer 3000 voor Christus tot het begin van de

jaartelling. Niemand kon de hiërogliefen meer lezen,

ook de Egyptenaren zelf niet. Tot een Frans jongetje van

d CHAMPovuoN elf besloot dat hij degene zou worden die de tekens ging

ontcijferen. Zijn naam was Jean-François Champollion.

Wil je, net als Champollion, ook de eerste zijn om een onbekend schrift te

ontcijferen? Geen zorgen: er zijn er nog meer dan genoeg. Ga daarvoor naar

bladzijde 150.

De Steen van Rosetta
Champollion gebruikte voor het ontcijferen van de

hiërogliefen een oude steen die kort daarvoor in

Egypte was opgegraven: de Steen van Rosetta.
Dat is een heel beroemde steen die je nu nog

in Londen in het museum kunt zien. Op die

steen stond dezelfde tekst drie keer: één keer

in het Grieks, één keer in hiërogliefen, en

één keer in een versimpelde versie van

de hiërogliefen, het demotisch. Omdat

Champollion het Grieks kende, kon hij de
andere twee schriften ontcijferen.

22



Dat ontcijferen was geen gemakkelijke klus. Veel mensen in

die tijd dachten dat de hiërogliefen symbooltjes waren: een

tekening van een zon betekende 'zon' en een tekening van

een oog betekende 'oog', of misschien 'zien'. Toch lukte het op

die manier niemand de hiërogliefen te ontcijferen.

Maar denk nog eens aan het spijkerschrift uit het vorige

hoofdstuk. Dat begon inderdaad met symbooltjes: een plaatje

van water betekende ook 'water', en een plaatje van een

huis betekende 'huis'. Maar omdat het Soemerische woord

voor water, a, hetzelfde klonk als dat voor 'in', begonnen ze

het water-tekentje ook te gebruiken voor het woord 'in'. De

tekens gingen zo meer en meer een klank voorstellen, los

van wat het teken voorstelde. Champollion dacht dat dit bij

de hiërogliefen ook wel eens zo zou kunnen zijn. Hij had

gelijk en het lukte hem na twintig jaar om de hiërogliefen te

ontcijferen.

Hiëroglief is een oud Grieks woord

en betekent 'heilige groef'.

Namen van farao's waren

E omlijnd. Dit heet ook wel

een cartouche. Dit hielpo
bij de ontcijfering van de

hiërogliefen. Hier staat
ibijvoorbeeld Cleopatra.
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Wat was het demotisch?

De oude Egyptenaren hadden heus niet altijd zin om al die moeilijke
hiërogliefen heel netjes op te schrijven. Al snel ontstond er dan ook een
simpelere versie van. Dat noemen we het hiëratisch. Hiërogliefen en
hiëratisch bestonden lange tijd naast elkaar: hiërogliefen voor de serieuze
zaken als voor inscripties in tempels, en hiëratisch voor huis-tuin-en-
keukengebruik met pen en papyrus. Het demotisch is weer de opvolger van
het hiëratisch en had net als het hiëratisch simpelere tekentjes dan de
hiërogliefen.
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Het Uh-Bee-Gee

Bij de hiërogliefen van duizenden jaren geleden begint ons eigen alfabet,

maar er is nog een lange reis te gaan tot het abc van nu. Eerst werd het Uh-

Bee-Gee uitgevonden door de buren van de oude Egyptenaren, zo'n 3500

jaar geleden.

Leentjebuur

Wat een goed idee, dachten die buren, toen ze de hiërogliefen zagen.

Die willen wij ook voor onze taal! Maar dat was nog niet zo makkelijk:

ze spraken een heel andere taal dan de Egyptenaren. Ze konden die

hiërogliefen dus niet zomaar gaan gebruiken. Dat zou net zoiets zijn alsof

wij het Nederlands gaan schrijven met Chinese karakters.

1
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Daarom deden ze het volgende: 
ze pikten een stuk of dertig 

hiërogliefen

en maakten 
daar hun eigen letters van. Slim, niet? Maar hoe deden ze dat

precies?

Een van de hiërogliefen 
die ze overnamen, was bijvoorbeeld het teken voor

'water':

Ze noemden dat teken daarom mayim, dat betekende 'water' in hun eigen

taal. En omdat mayim met een m begon, gebruikten ze het voor de klank

Op dezelfde manier gebruikten ze de hiëroglief voor 'slang':

Omdat hun woord voor slang nahëu was, werd dat het tekentje voor de

klank 'n'. Met een beetje fantasie kun je hier onze letters M en N al in

herkennen!

O

AYN 'OOG'

ALP 'OS'

GAML 'WERPSTOK'
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De geboorte van het alfabet

Deze tekentjes kwamen op hun beurt bij weer een ander volk, de Feniciërs.

Die woonden in wat nu Syrië en Libanon is. Zij versimpelden de tekentjes

en ook sommige van hun namen nog wat verder:

MAYIM

NAHSU

AYN

MEM

NUN

AYIN

ALP

GAML

ALEPH

GIMEL

De Feniciërs plaatsten alle tekentjes, 22 in totaal, in een vaste volgorde,

beginnend bij de aleph:

ALEPH BETH GIMEL DALETH HE WAW ZAYIN HETH TETH YODH KAPH

LAMEDH MEM NUN SAMEKH AYIN PE SADE QOPH RES SIN TAW
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Deze 
verzameling 

tekentjes van de 
Feniciërs

is de voorvader 
van ons alfabet. 

Onze

letters stammen dus af van tekentjes van

duizenden jaren 
geleden! Ooit waren 

die

tekentjes plaatjes, zoals van een slang, een

oog en van water, 
maar langzaam 

maar

zeker zijn ze 
eenvoudiger geworden.

Onze letter A is haar 
leven begonnen als

ossenkop!

Het enige jammere aan het verhaal is dat net deze letter A, de eerste letter

van het Fenicische alfabet, juist niet de letter was voor de klank 'a' (als in

aap). Het was meer de letter voor 
de keelklank 'uhhh'. De Feniciërs hebben

dus niet het abc uitgevonden, eerder het Uh-Bee-Gee

Ook de andere klinkers — e, i, o en u — ontbraken. Het Fenicische alfabet

was een alfabet zonder klinkers! Voor die klinkers moeten we onze reis

voortzetten naar het westen. Naar de buren van de Feniciërs, de Grieken,

die het Fenicische schrift gingen gebruiken voor hun eigen taal.

Best gek, zcjn alfabet zonder klinkers. Of niet? Heel vreemd is het niet: het

Arabische en het Hebreeuwse schrift doen het ook zo (of beter gezegd: nog

steeds zo, want ook hun schriften zijn afgeleid van het Fenicisch). Daar

schrijf je dus alleen de medeklinkers van een woord: Dt zt r ngvr z t. N btj

vrmd msschn, mr ht s vrl n kwst vn wnnn!
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Van Uh-Bee-Gee naar ABr

De oude Grieken hebben heel wat handige uitvindingen gedaan waar we

nu nog steeds plezier van hebben: de Olympische Spelen, democratie, de

stelling van Pythagoras, filosofie. En de a, o, e, i en u, oftewel: onze klinkers!

Het alfabet van de Feniciërs was een doorslaand succes en de Grieken

wilden het maar al te graag ook gaan gebruiken voor hun eigen taal. Er was

alleen één klein probleempje: het alfabet was gemaakt voor de Fenicische

taal en die was heel anders dan het Grieks. Veel letters stonden dan ook

voor klanken die de Grieken helemaal niet hadden. En andersom hadden de

Grieken weer klanken waar geen letter voor bestond. Er was dus eerst een

grote schoonmaak nodig.
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Grote schoonmaak

Wat maakten de Grieken van 
het Fenicische alfabet? Laten we bij het begin

beginnen: de (aleph). Die letter 
stond voor de keelklank 'uhhh'. Omdat die

een beetje klonk als een 
'a' maakten de Grieken er de a van. Vanaf nu stond

deze letter, alfa bij de 
Grieken, ook voor de klank 'a'.

De Fenicische letter 
stond voor de klank 'hè' (een h met veel lucht, zoals

de h in het Engels hi, of 
als je met een schurkachtige lach heel hard 'hehehe

hehe!' roept). Die hadden de Grieken ook niet. Wat ze wel hadden, was de e

(als inpet of in epsilon). En dus werd 
de het teken voor de klank 'e'.

Daarnaast maakten de Grieken ook van de Fenicische ayin O en yodh

klinkers: de o en de i. De waw Y , die stond voor de klank 'w', hielden

ze, maar ze gingen hem ook gebruiken voor de klank '0e'. Dat werd de Y

(ypsilon), die ze netjes achteraan plaatsten.

Wat letters erbij

Andersom waren er ook klanken die het Grieks wel had en het Fenicisch

niet, en waar dus geen letters voor bestonden. De Grieken hadden

bijvoorbeeld twee o's: een korte (als in bom) en een lange (als in boom). Eén

letter O hadden ze al, en daaraan voegden ze er nog een toe. Dat werden

de omicron (0-micron, de kleine o) en de omega (o -mega, de grote o). En ze

deden er nog een paar letters bij: de (D (phi) voor 'f', de X (chi) voor 'ch' en de

(psi) voor 'PS'. En ook die plaatsten ze keurig achteraan in het rijtje. Laten

we eens kijken wat die grote Griekse schoonmaak opleverde:
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Dit zijn allemaal hoofdletters. De kleine letters (a, p, y, 6, E, C, n, O,
enzovoort) zijn pas veel later ontstaan, rond de negende eeuw na Christus.

Grieks alfa beta gamma delta epsilon digamma zeta eta theta

E F z H e

Grieks

Fenicisch qoph res sin

Grieks qoppa ro sigma tau ypsilon Phi chi psi omega

Q p x w n

De omega was de laatste letter van het Griekse alfabet. De Bijbelse uitdrukking

'lk ben de alfa en de omega.' betekent dus: 'lk ben het begin en het einde.'

Nu zouden we zeggen: 'lk ben de A en de Z'

Dit alfabet gebruiken de Grieken nog steeds! Wel zijn er een paar letters

uit verdwenen: de F, M (de san, niet de mu) en Q. De Grieken hadden twee

letters voor de klank 'k': de kappa en qoppa. Dat waren in het Fenicisch nog

twee echt verschillende klanken. De Grieken vonden de Q bij nader inzien

toch niet zo nuttig en deden hem weg. Maar toen hadden de Romeinen hem

al overgenomen. En daarom zitten wij nu nog steeds met die Q!
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Van van rechts naar links naar van links naar rechts

Het is je vast al opgevallen dat de Grieken sommige letters in spiegelbeeld

gingen gebruiken. De werd E en de werd K. Maar waarom?

VAN
NAAR RECHT s

Dat kwam door de schrijfrichting. De Feniciërs schreven

van rechts naar links. In het begin deden de Grieken dat

ook, maar na verloop van tijd gingen ze ook om en om

schrijven: de ene regel van rechts naar links,

de volgende weer van links naar rechts,

enzovoort. Boustrofedon noemen we

dat, oftewel: zoals de os ploegt. Je ziet dat

de letters op elke regel gespiegeld zijn,

afhankelijk van de schrijfrichting.

FER 
NAAR 

RE c &Uiteindelijk zijn de Grieken van

links naar rechts gaan schrijven,

met de bijbehorende schrijfwijze

van de letters.

RAAh
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En zo zijn we weer een heel grote stap dichter bij ons huidige alfabet. Voor

de laatste loodjes reizen we nog wat verder door naar het westen, naar

een volk dat veel van de Grieken overnam, en dus ook hun alfabet: de

Romeinen.

De Griekse letters en hun namen kom je nog veel tegen, vooral in de wetenschap.

Denk maar aan woorden als alfamannetje, rivierdelta, pi en gammastraling.
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van ABr naar ABC

De Romeinen waren dol op de oude Grieken. Ze namen van alles van ze

over: zuilen, beelden, goden, verhalen. En hun letters. Maar omdat hun taal,

het Latijn, anders was dan het Grieks, schoonden ook zij de boel daarbij

weer een beetje op. Het resultaat is een alfabet dat al heel erg op het onze
begint te lijken!

Van Grieks naar Romeins

Laten we eens kijken wat de Romeinen van het Griekse alfabet maakten:

ABF AEFZHo
i KNM NE OTIMQ ABC DEFGHI

KLM Nop
0

GRIEKS ALFABET LATIJNS ALFABET

Zoals je ziet, hebben de Romeinen van alles veranderd: sommige letters
hebben een andere vorm gekregen, terwijl andere helemaal zijn verdwenen.
En ook de volgorde is hier en daar anders. Laten we eens beter kijken watze allemaal uitgespookt hebben.
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Een nieuw jasje voor

Laten we beginnen bij de letters die

een andere vorm hebben gekregen.

Eigenlijk zijn die niet écht van vorm

veranderd. Bij de Grieken (en zelfs

verder terug, bij de Feniciërs) werden

de letters lang niet altijd op dezelfde

manier geschreven: er bestonden

veel plaatselijke varianten. En

de Romeinen hebben een van die

varianten overgenomen.

GAMMA

DELTA

LAMBDA

RO

SIGMA

YPSILON

De O, E, O, W, M en Q de prullenbak in

De Romeinen vonden sommige Griekse letters overbodig, bijvoorbeeld

omdat ze de klank van die letter niet hadden. Een voorbeeld is de (theta)

voor de klank 'th'. Die klank hebben wij ook niet (je schrijft het soms wel,

zoals in thee, maar dan spreek je het uit als 't'). Wees de Romeinen dus

maar dankbaar dat ze die hebben weggedaan, anders zaten we daar nu mee

opgescheept! Andere letters die het niet gered hebben, zijn E (ksi), (t) (phi),

(psz), M (san) en Q (omega).

35



De Q deden ze weg 
omdat ze één O wel 

genoeg vonden. Dat is dan weer

jammer, want wij hadden 
die twee O's goed kunnen 

gebruiken. Laten we

eens kijken wat deze 
Romeinse schoonmaak 

opleverde:

ABC DE

Q R S TV x

Er moeten nog een paar dingen gebeuren: Die Z bijvoorbeeld, staat daar

nog een beetje vreemd, zo tussen de F en de H. En de Griekse Y is in een

Romeinse V veranderd en daarbij zelf verdwenen. Toch heeft het Romeinse

alfabet uiteindelijk wél een Y. Wat is daar gebeurd?

Een tweede kans voor de Y en Z

Heb je je ooit afgevraagd waarom we de Y de Griekse ij (of op z'n Frans: de

i-grec) noemen? Dat komt door de Romeinen. Zoals je hebt gezien, namen

zij de Y (ypsilon) wel over van de Grieken, maar dan in de vorm V, die ze

gebruikten voor de klanken 'v' en '0e'. Toen de

Romeinen op een gegeven moment Griekenland

veroverden, kwamen er veel Griekse woorden

bij, bijvoorbeeld voor plaatsnamen. En daarvoor

bleek het toch wel handig die Y alsnog over te
nemen: de Griekse Y. Hij belandde achteraan in

het Romeinse alfabet.
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En de Z? Dat is een zielig verhaal. Die stond eerst netjes

na de F, maar de Romeinen vonden hem toch niet zo

nodig. Ze deden hem weg, en zetten er een handigere,

nieuwe letter voor in de plaats: de G (over de G later

meer). Door de verovering van Griekenland bleek dat de

Z — net als de Y — toch 6ék wel een handige letter was.
Hij mocht weer terug, maar wel helemaal achteraan.

Na deze stappen hebben we dan eindelijk het volledige

Romeinse alfabet:

x

Zoals je ziet, lijkt het alfabet van de Romeinen al flink op het onze. Er

ontbreken alleen nog een paar letters: de J, U en W. Daar moeten we nog
even op wachten. Laten we eerst eens kijken waar die G vandaan komt en

wat die met de C te maken heeft. En waarom die C eigenlijk zo'n rotletter is.

Het woord alfabet (alfa + bèta) komt van de Romeinen. Het wordt als alphabetum

voor het eerst genoemd in een tekst van de schrijver Tertullianus, rond 200 na

Christus.
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