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SLAGJE SPELEN

Zo breng je een L7de-eeuwse

veldslagtotlwen

p.so

Hoe kraak je een nog niet ontciiferd schrift?

o

Op een kleitablet, oude pot of bouwwerk
staan vreernde tekens, Je wilt weten wat
.naar waar begin
er staC,
¡e? 'Er is geen
handboekmethode die altijd werkt,'
TEKST: PAUL SERAIL

Vaak begint het met de administratie van het
paleis. Võor machthebbers is het handig om bij te
houden hoeveel graan er nog op voorraad is en
hoe groot de kuddes koeien zijn die een stad van
vleelen melkvoorzien. Dus krassen vroege boekhouders een tekening van een koe met een cijfer
erachter in, noem eens wat, een kleitablet. Een
complete koe tekenen duurt lang. Daarom wordt

het iymbool voor 'koe' al gauw versimpeld.-De
volgende stap: het teken staat niet meer voor het
diei 'koe' maãr voor de klank 'koe'. Dan kun je het

combineren met een ander teken, dat bijvoorbeeld staat voor'koek', en je kriigt 'koekoek'. Op
die manier, met allemaal klanktekens, heb je wel
veel tekens nodig. Meer dan wij nodig hebben
voor ons alfabet, waarmee we de letters'k' en'o'
en 'e' combineren tot 'koe'. Maar verschillende
volken in verschillende tijden verzonnen nu eenmaal verschillende schriften. Gevolg: de archeologen in de negentiende en twintigste eeuq en
zelfs nu nog, vinden massa's tekens waarvan ze
geen idee hebben voor welke klank ze staan. En
ãe woorden die deze klanken vormen zijn alweer
duizenden jaren vergeten' Hoe kom je dan nu te
weten wat er staat?

Handige dubbelklank

Aan de Universiteit Leiden doetAlwin Kloekhorst
onderzoek naar het hiëroglifisch Luwisch. Dat

schrift werd tussen 1200 en 700 voor Christus gebruikt in wat nu Zuidoost-Turkije en het noorden
van Syrië is. Het hiëroglifisch Luwisch bestaat uit
zoweitekens die concepten weergeven als tekens
die staan voor klanken. Van een paar symbolen
was de betekenis al snel bekend. 'Een teken met
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een puntige driehoek moest'koning' betekenen, wañt die punt stelde een koningshoed
voor.' Ook het teken voor'land'was al gauw
duidelijk. Vervolgens was de naam van een
van de Luwische koninkrijken de sleutel om
de eerste tekens te ontcijferen die voor een
klank staan, legt Kloekhorst uit.'Vlalóij het
teken voor'lanã'stond een symbool datwerd
herhaald. En hetwas bekend dat in de buurt >
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Op de gevel van een paleis staat niet snel
'Je dochter heeft Iast van luizen' geschreven
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het koninkrijk Kurkuma lag. In die naam zit
twee keer een 'ku'-klank. Dat teken zal dan
wel'ku'zijn,was de gedachte. En hetvolgende
symbool is dan 'ma'. Zo is het balletje gaan
rollen.'Even iets heel anders: heeft dat koninkrijk iets te maken met die gele smaakmaker
uit de keuken die ook kurkuma heet? Kloekhorst: 'Oh, dat ken ik niet. Dat is vast toevallig.'

Wat is ¡tarpit?
Begin jaren twintig werd voor de eerste keer
geprobeerd om het hiëroglifisch Luwisch te
ontcijferen. Daarbij waren koninklijke zegels

nuttig. 'De zegels waren tweetalig', vertelt
XanderVertegaal, die promotieonderzoek aan
de Universiteit leiden doet.'Daarop stond de
naam van de koning in zowel het Akkadisch

r

Wie schrijft?
fen

van de oudste schriften is het spijkerschrift, dat zo'n
jaar geleden ontwikkeld werd in lrak. Het schrift
heet niet zo omdat de schrijvers met een spijker schreven.
Ze schreven vaak met een scherp gemaakte rietstengel in klei.
Door de punt van de stengel ontstaat in de klei een driehoekje,
dat lijkt op de punt van een spijker. Het schrift verspreidde zich
naar gebieden die we tegenwoordig onder meer lran en Turkije
noemen. Maar wie gebruikten het? Volgens Alwin Kloekhorst,
die aan de Universiteit Leiden talen bestudeert die 4000 tot
2000 jaar geleden gesproken werden in Turkije, waren het niet
uitsluitend de koning en de hogepriester die konden lezen. 'De
Assyrische kleitabletten van 2000 voor Christus zijn van kooplui.
lk denk dat de middenklasse ook kon schr¡ven.'

spijkerschrift als in het Luwisch.' Omdat het
spijkerschrift eerder al ontcijferd was, waren
nu ook de tekens op de zegels te kraken. 'Rond
1975 was van alle tekens van het hiëroglifisch
Luwisch zo'n beetje de klankwaarde bekend',
vertelt Kloekhorst. Maar of het schrift daar-

stapjes te maken naar andere talen. Het San-

skriet is bijvoorbeeld goed bekend. En ook
verwant. 'ln het Luwisch is 'asti' het woord
voor'hij is'. En 'asanti'betekent'zij zijn'. In het
Sanskriet is het ook'asti' en 'asanti'.' Maar het
is wel oppassen met zulke parallellen, waarschuwt Kloekhorst. 'Het woordenboek Sanskriet is þeel dik. Je vindt daardoor altijd wel
iets dat lijkt op wat je zoekt. Dan kun je wel
zeggen: 'Kijk, je kunt het lezen aan de hand
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woorden is de betekenis onzeker. 'En hier
staat'tarpi'. Daarvan weten we nietwat het is.'

woorden in de omgeving van die bekende
woorden betekenen.' Het helpt ook om uit-
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gevonden klanken is nietaltijd de betekenis in
het woordenboek te vinden. Vertegaal heeft
weliswaar een vertaling van de tekst, maar er
staan vraagtekens in en van schuingedrukte

Uitstapje loont
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nog streepjes. Datbetekent dat niet alle tekens
van het schrift al zijn ontcijferd. En van de

Hoe werk je nu al die streepjes, vraagtekens
en schuingedrukte woorden in oude teksten
weg?'Omtebeginnenheb je meerdere teksten
nodig', zegt Kloekhorst. Met de tekens die je al
kent als uitgangspunt kun je kijken wat de
tekens die er omheen staan zouden kunnen
betekenen.'Soms kun je beredeneren wat de
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mee echt ontcijferd was? Vertegaal pakt er
een dik boek bij met daarin tekeningen van
de inscripties. Het boek geeft een zogeheten
transliteratie van de tekst. Teken voor teken is
uitgeschrevenwelke klanker staat:'wa imu ia
a ta na'. Vertegaal: 'We kunnen dat vertalen,
maar dan moeten we er even een woordenboek bij pakken.'ln de transliteratie staan
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De steen van Rosetta werd ¡n 1799 in Egypte gevonden en ¡s
in 1802 naar het British Museum in Londen gebracht. Daar is
hij nu nog steeds te zien.
De goden

tekst opleveren met een logische inhoud.'

deze

lk ben gel¡efd
problemen waar vertalers van het
hiëroglifisch luwisch nog tegenaan lopen, is
dat we weinig weten van de schrijfsels van de
gewone mens. Bekende teksten zijn afl<omstig

van koningen. In de ontwikkeling van veel
schriften is hetzelfde proces te zien: op zeker
moment bedenkt een heerser dat hij mooie
schrijfsels kan inzetten om zichzelf op te
hemelen. Zo'n tekst begint meestal met'lk',
vertelt Vertegaal: 'lk ben koning ..., geliefd
door de goden, overal bekend. Ik heb deze
gebouwen gemaakt en de vijanden verslagen.
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waren mij welgezind. Degene die
inscriptieverwoesthem strafle de goden.'
Ook koopmannen ontdekken het nut van het
schrift, maar zij laten andere boodschappen
achter. 'Er zijn loden briefrolletjes gevonden

van het Sanskriet', maar het moet wel een

Een van de
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die je

kunt uitrollen.'Hoe gaat het? Stuur mij

nieuwe voorraden want die van mij zijn op',
zoiets staat er dan.' fammer genoeg zijn de
loden briefjes moeilijk te lezen. 'Kooplieden
gebruikten een vocabulaire dat in de koninklijke inscripties weinig tot niet voorkomt',
zegt Vertegaal. 'Het graan is bijna op en je
oudste dochterheeft lastvan luizen', datzul je
niet gauw op een gevel van een paleis zien
staan. Daarom weten we niet goed waar de
gewone Luwiër over gebabbeld heeft. Komen
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Aantekeningen
over de 'steen
van Rosetta'
die het mogeliik
maakte om de
0udegyptische
hiërogliefen te
ontcijferen,
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we er ooit achter? 'Alle methoden die we kunnen
gebruiken, proberen we te gebruiken', zegt Kloekhorst. 'Er is niet één handboekmethode. Als de
betekenis niet duidelijkwordt uit de context en er

zijn geen verwante vormen in andere talen, dan
houdt het een beetje op. Maar misschien wordt
morgen een andere tekst gevonden met datzelfde

woord in een context die wel duidelijk is. In dat
geval komen we het alsnog te weten.'

Tapdance? Lapdance!
Wat Vertegaal eigenlijk nog interessanter vindt
dan de betekenis van de teksten, is hoe de tekens
werden uitgesproken.'Er zijn vijf tekens die allemaal staan voor de klank'sa'. En dat is verdacht.
Want waarom zou je vijf tekens gebruiken voor
dezelfde klank?' Misschien zijn niet alle'sa's' hetzelfde. Maar hoe achterhaal je de klank van een
teken zonder een oude geluidsopname? De zoel<-

functie'ctrl+f' op je toetsenbord blijkt belangrijk.

Sleutelsteen
Dij

het ontcijferen van een onbekend
is er vaak een sleutelrol voor
een inscriptie waarbij de tekst in meer
dan een taal is opgeschreven. De steen
van Rosetta is een bekend voorbeeld.
Naast een versie in Egyptìsche hiërogliefen staat dezelfde tekst er ook in
het Grieks op. Zo konden in de negentìende eeuw de Egyptische hièrogliefen
worden ontcijferd. Voor het Perzisch
spijkerschrift gaf de Behistuninscriptie
de doorbraak, ee¡ tekst op een rotswand in lran. De Brit Henry Rawlinson
schreef in 1835 een deel van de tekst

lJschrift

over. De tekst staat er ook in het
Babylonisch en Elamitisch en begint met
een lijst Perzische koningen. 'Een bepaalde
tekencombinatie kwam steeds terug',
zegt Alwin Kloekhorst. Als dat nu 'koning'
betekent, staat er: 'Koning A, koning der
koningen, zoon van koning B, koning der
koningen', en zo verder. 'A is dan een
koningsnaam, net als 'B'. En dankzij de
geschiedschrijver Herodotus was het al
bekend hoe de opeenvolgende koningen
heetten.'Zo is het Perzisch spijkerschrift
ontrafeld. Later stortte Rawlinson zich op
het Babylonisch schrift.

fe kiest een van de 'sa'-tekens en kijkt naar alle
woorden waar die ene variant in voorkomt. Vertegaal: 'Dan blijkt 'sa' nummer drie vaak voor te
komen na een 'i', 'oe', 'r' of 'k'. We weten dat dat
vaak 'isj', 'oesj', 'rsj' of 'ksj' oplevert. Vermoedelijk
is 'sa'-3 dus meer een 'sja', Zo proberen we het
plaatje te verfijnen.'
Maar waarom zou je willen weten hoe een morsdode taal werd uitgesproken? Voor 'ta' zijn ook
vijf tekens. 'We denken nu van een paar van die
'ta'-tekens dat ze misschien een l-klank hadden',
vertelt Kloekhorst. 'ln een van de teksten komt
een volk voor dat de Wa-ta-sa-ti-na genoemd werd,
of de Pa-ta-sa-ti-na. Intussen is duidelijk dat het de
Wa-la-sa-ti-na zijn of de Pa-la-sa-ti-na, oftewel de
Palestijnen. In een Luwische tekst van rond 1t0o
voor Christus komt nu ineens een stad voor die

hoofdstad genoemd wordt van Palestina.' Een
oude tekst levert zo ineens informatie op die van
belang is voor de geschiedenis van een volk van
nu. En datis te danken aan hetontcijferenvan één

I

enkelteken.
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