
 
 
Introductie: 
 
Een student Oude Nabije Oosten-studies vertelt hoe jouw eerste jaar bij Oude Nabije Oosten-studies er 
uit zal zien. 
 
 
Hoorcollege: 
 
Titel: “Van koeiekop tot alfa, van oog tot omikron: de ontwikkeling van het alfabet in de oude 
mediterrane wereld.” 
 
Korte omschrijving:  
 
Dat ons moderne alfabetische schriftsysteem is ontwikkeld uit dat van de oude Romeinen en Grieken is 
vrijwel iedereen bekend, maar de geschiedenis van het alfabet gaat nog veel verder terug. De oudst 
bekende voorloper ervan is te dateren ergens in het tweede millennium voor het begin van onze 
jaartelling. De vindplaatsen van dit schrift liggen in Egypte en zijn invloedssfeer; de tekens zelf lijken 
geïnspireerd op Egyptische hiërogliefen. Over de precieze aard en ontwikkeling van dit schrift is nog veel 
onzeker; hetzelfde geldt voor de relatie ervan tot iets latere alfabetten: het spijkerschriftalfabet van 
Oegarit, en de oudste Kanaänitische, Phoenicische en Arabische schriften. Van de Phoeniciërs gaat het 
spoor verder naar de Grieken en de Romeinen. 
 
Docent: Dr. B.J.J. Haring 
 
Dr. Haring is universitair hoofddocent Egyptologie. Onderzoek en onderwijs betreffen hiëroglifische en 
hiëratische schriftsoorten en teksten, andere notatiesystemen, en hun rol in de Oudegyptische 
samenleving en cultuur, vooral gedurende het Nieuwe Rijk (ca. 1550-1070 v. Chr.). 
 
 
Werkcollege: 
 
Titel: “Het spijkerschrift en het Hettitisch” 
 
Korte omschrijving: 
 
Het spijkerschrift werd rond 3200 v. Chr. uitgevonden in Mesopotamië (het huidige Irak) door de 
Sumeriërs. Deze uitvinding bleek een groot succes; het schrift is meer dan drieduizend jaar in gebruik 
geweest in vrijwel het gehele oude Nabije Oosten. Het werd geschreven op kleitabletten, waarvan er 
tienduizenden aan ons zijn overgeleverd. De spijkerschriftteksten zijn heel gevarieerd: naast 
administratieve documenten vinden we historische en religieuze teksten, brieven, wetten en literaire 
werken zoals bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos. Al deze bronnen geven ons een bijzondere rechtstreekse 
kijk in een wereld van wel vijfduizend jaar geleden. 
 
Docent: Dr. W.J.I. Waal 
 
Dr. Waal is directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) en universitair 
docent Hettitologie. Specialisaties onderwijs en onderzoek: geschiedenis, literatuur en cultuur van 
Anatolië in de Late Bronstijd (ca. 1650-1180 v. Chr.), vroege schriftsystemen en contacten tussen 
Griekenland en het Nabije Oosten. 
 
Q&A: 
 
Heb je nog vragen over de opleiding? Dan kan de student die hier allemaal beantwoorden! 



 
 
Voorbereiding: 
 
Lees de inleiding tot het spijkerschrift op de volgende pagina’s en voltooi de opdrachten ter 
voorbereiding op het werkcollege. 
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Proefstuderen werkcollege Het spijkerschrift en het Hettitisch 
 
DOCENT: dr. W.J.I. (Willemijn) Waal (w.waal@hum.leidenuniv.nl) 
Directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) en universitair docent 
Hettitologie. Specialisaties onderwijs en onderzoek: geschiedenis, literatuur en cultuur van 
Anatolië in de Late Bronstijd (ca. 1650-1180 v. Chr.), vroege schriftsystemen en contacten tussen 
Griekenland en het Nabije Oosten. 
 
INLEIDING: HET SPIJKERSCHRIFT 
Het spijkerschrift werd rond 3200 v. Chr. uitgevonden in Mesopotamië (het huidige Irak) door de 
Sumeriërs. Deze uitvinding bleek een groot succes; het schrift is meer dan drieduizend jaar in 
gebruik geweest in vrijwel het gehele oude Nabije Oosten. Het werd geschreven op kleitabletten, 
waarvan er tienduizenden aan ons zijn overgeleverd. De spijkerschriftteksten zijn heel gevarieerd: 
naast administratieve documenten vinden we historische en religieuze teksten, brieven, wetten en 
literaire werken zoals bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos. Al deze bronnen geven ons een bijzondere 
rechtstreekse kijk in een wereld van wel vijfduizend jaar geleden.  
 Het spijkerschrift werd geschreven met een stylus gemaakt van riet waarmee tekens in 
zachte klei werden gedrukt. Het is grotendeels een syllabisch schrift, d.w.z. dat een teken staat 
voor een lettergreep. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, bijvoorbeeld: 
 
klinker      bijv. ‘a’  

klinker+medeklinker   bijv. ‘ab’  
medeklinker+klinker   bijv. ‘ba’   
medeklinker+klinker+medeklinker bijv. ‘bar’  
 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ‘logogrammen’ of woordtekens, d.w.z. dat een teken 
voor een bepaald begrip staat, bijv.: 
‘vrouw’ (MUNUS)  
‘schaap’ (UDU)   
 
De taal achter de logogrammen is Sumerisch, de taal van de uitvinders van het schrift. Wij geven 
deze logogrammen, die ook wel Sumerogrammen worden genoemd, doorgaans weer met 
hoofdletters (MUNUS, UDU). 

In het spijkerschrift werden woorden van elkaar gescheiden door middel van een spatie, 
zoals wij dat ook gewend zijn. Als we de spijkerschrifttekens omzetten in ons alfabet scheiden we 
ieder teken door middel van een streepje.  
 

            
  at- ta- aš     UDU        si-pa-an-ti   (vader offert een schaap) 
 
Oefening 1 
Geef m.b.v. van de tekenlijst (en de woordenlijst) de volgende woorden in ons alfabet weer : 
 

1.  
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2.  

3.  

4.  

5.   
 
HET HETTITISCH 
Het spijkerschrift werd gebruikt voor diverse talen. Een van die talen is het Hettitisch, dat werd 
gesproken in Anatolië in het tweede millennium v. Chr. Het Hettitisch is de oudst overgeleverde 
Indo-Europese taal en verwant aan het Nederlands, waardoor sommige woorden ons erg bekend 
voorkomen: het Hettitische woord voor ‘water’ is bijvoorbeeld watar.  
 
Het zelfstandig naamwoord 
Het Hettitisch kent 2 geslachten: mannelijk/vrouwelijk (m/v) en onzijdig (o.). Er zijn geen 
lidwoorden. In totaal heeft het Hettitisch 9 naamvallen. De belangrijkste naamvallen voor het m/v 
enkelvoud zijn als volgt: 
 
Uitgangen nomen enkelvoud m/v: 
nominativus -š bijv. aruna-  ‘zee’ arunaš de zee (onderwerp) 
genititvus -(a)š    arunaš van de zee 
accusativus -n    arunan de zee (lijdend voorwerp) 
dativus  -i    aruni aan/voor de zee (meewerkend voorwerp) 
ablativus -z    arunaz vanuit de zee 
 
Het werkwoord  
Het Hettitisch kent twee hoofdtypen werkwoorden: mi-werkwoorden en ḫi-werkwoorden. De 
uitgangen voor het enkelvoud actief zijn verschillend, die van het meervoud hetzelfde voor beide 
conjugaties. Hieronder zie je de vervoeging van de tegenwoordige tijd, die ook voor de toekomende 
tijd kan worden gebruikt. 
 
I. werkwoorden op -mi (bijv. walḫ- ‘slaan’) II. werkwoorden op -ḫi  (bijv. šakk- weten) 
ev. 1. -mi   walḫmi  (ik sla)  1. -ḫḫi šakḫi (ik weet) 
 2.-ši    walḫši (jij slaat) 2. -ti šakti (jij weet) 
 3. -zi   walḫzi (hij slaat) 3. -i šakki (hij weet) 
 
mv.   1. -(u)weni walḫuweni (wij slaan) 
   2. -tteni  walḫteni (jullie slaan)  
   3. -anzi  walḫanzi (zij slaan) 
 
Oefening 2 
a. Geef de naamval van de volgende vormen van lala- ‘tong’: 
lalaz, lalaš (2x), lali, lalan 
 
b. Benoem de volgende vormen van het werkwoord naḫ(ḫ)- ‘(-mi, ‘vrezen’) en dā- (-ḫi ‘nemen’): 
naḫzi, datteni, naḫmi, naḫḫanzi, dāḫḫi, dāi 
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Oefening 3 
Vertaal de volgende zinnetjes (maak gebruik van de woordenlijst) 
1. kuwat natta ekuteni 
2. annaš attan walḫzi 
 
Oefening 4 
De volgende regels zijn afkomstig van de Hettitische wetten. Deze wetten hebben een vaste 
opbouw: ‘als iemand zus-of-zo doet, dan zal hij...’ 
 
Voorbeeld: 
   ták-ku  ARAD-an  na-aš-ma  GÉME-an  ku-iš-ki  da-šu-wa-aḫ-ḫi  na-aš-ma  ZU9-ŠU  la-
 a-ki  // 10 GÍN  KÙ.BABBAR  pa-a-i 
 
 Als iemand een slaaf of een slavin blind maakt of zijn  tand uitslaat,  zal hij 10 shekel  

zilver betalen. 
 
N.B.: De woorden die zijn weergegeven in hoofdletters zijn Sumerogrammen (zie inleiding). Het 
Hettitisch spijkerschrift maakte daarnaast soms ook gebruik van Akkadische woorden. Het 
Akkadisch is een Semitische taal die in een heel groot deel van het oude Nabije Oosten werd 
gesproken. Deze Akkadische woorden geven wij aan met cursieve hoofdletters. Verder zijn er soms 
meerdere tekens die dezelfde klankwaarde hebben, dit wordt aangegeven door verschillende 
nummers in subscript.  
Bijvoorbeeld: 
na-aš-ma Hettitisch woord, fonetisch gespeld  
ZU9    Sumerogram, teken nr. 9 met de klankwaarde ZU 
-ŠU  Akkadisch woord 
 
Probeer nu zelf de volgende twee wetten te vertalen (zie ook de woordenlijst) 
a.  ták-ku  ARAD-an  na-aš-ma  GÉME-an  KIR14-še-et  ku-iš-ki  wa-a-ki 
 // 3 GIN  KÙ.BABBAR  pa-a-i 
 
b ták-ku  LÚDAM.GÀR  ku-iš-ki  ku-e-en-zi  // 1 ME  MA.NA  KÙ.BABBAR  pa-a-i  
 
Tekenlijst 
 
a 

 
kat 

 
ab  ku  
an  ne  
aš  NINDA  
at  pa  
ba  ši  
bar  šu  
eš  ta  
iš  ti  
  ut  
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Woordenlijst 
 
anna- 
ARAD 
aruna- 
atta 
dā- 
LÚDAM.GÀR   
dašuwahh- 
eku- 
GÉME 
GÍN 
halki- 
kattan 
KIR14 
KÙ.BABBAR   
kuen- 
kuiš 
kuiški 
kuwat 
lak-  
lala- 

moeder 
slaaf 
zee 
vader 
nemen (-ḫi) 
koopman 
blind maken 
drinken (-mi) 
slavin 
shekel (gewicht) 
graan 
onder, beneden 
neus 
zilver 
doden (-mi) 
wie 
iemand 
waarom 
uitslaan (-ḫi) 
tong 

MA.NA 
ME 
mekki- 
memia- 
naḫ(ḫ)- 
našma 
natta 
NINDA 
pā- 
panku- 
šalli- 
-šet 
šipant- 
-ŠU 
takku 
UDU 
utne- 
wak- 
walḫ- 
ZU9 

mine (gewicht) 
1000 
veel 
zaak, woord 
vrezen (-mi) 
of 
niet 
brood 
geven, betalen (-ḫi) 
alle 
groot 
zijn, haar 
offeren (-ḫi) 
zijn, haar 
als 
schaap 
land 
afbijten (-ḫi) 
slaan (-mi) 
tand 

 

 
 

Hettitisch kleitablet, 13e eeuw v. Chr. 


