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Het begon met wat  tekeningen
Waarom zijn er zo veel verschillende schriften?

Hoe kan het eigenlijk dat er zo ontzettend 
veel schriften in de wereld zijn? En waar 
komt dat van ons vandaan?

STEVEN HAGERS

In het begin van de negentiende eeuw leefde er 
in Amerika een zilversmid, Sequoyah genaamd, 
die tot het Amerikaanse Cherokeevolk behoor-
de. Hij kon niet lezen en schrijven, maar kwam 

vaak in contact met blanken die dat wél konden, 
en besloot: dat wil ik ook voor de Cherokeetaal. 
 Sequoyah bedacht eerst tekens die hele woor-
den uitbeeldden, een beeldschrift dus. Al snel 
merkte hij dat er daarvoor te veel woorden waren. 
Daarom koppelde hij aan iedere lettergreep uit zijn 
taal een teken. 85 tekens bleken voldoende. Een 
aantal van die tekens leende hij van het Latijnse 
schrift; L staat in het Cherokee bijvoorbeeld voor 

Taal en schrift
Ooit was taal alleen maar klank en gebaar. Totdat onze 
verre voorouders ook graag wilden vastleggen wat ze 
hoorden, zeiden en zagen. Het resultaat: ons schrift.  
Of beter: onze schriften – cyrillisch, Arabisch, Chinees  
en Latijns schrift, om er maar een paar te noemen. 
 Waarom al die schriften? Wat zeggen ze over de talen 
en hun gebruikers? Hoe zet je het ene schrift om in het 
andere? En hoe zit het met handschriften – vroeger en nu?
 Een heel themanummer lang gaan we erop in: de 
verhouding tussen taal en schrift. 
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mobieltje. Of pictogrammen op vliegvelden en  
stations. 
 Maar iedereen die emoji gebruikt, weet dat het 
moeilijk communiceren is in louter plaatjes. En zo 
was het ook in vroeger tijden. Mensen wilden het 
behalve over mensen en huizen ook hebben over 
abstracte begrippen, zoals ‘schuld’ of ‘zijn’. Of ze 
wilden het verschil aangeven tussen ‘een huis’ en 
‘het huis’. Daarom werden er al snel allerlei metho-

den bedacht om de hiaten te vullen: er ontstonden 
tekens voor hele lettergrepen, precies zoals vele 
eeuwen later bij het Cherokee zou gebeuren. 
 De tekens geven daarmee dus niet langer een 
betekenis weer, maar een klank. De klanken gin-
gen vervolgens de hoofdrol spelen in het schrift. 
Zelfs het Chinese karakterschrift, waarvan alge-
meen gedacht wordt dat het een beeldschrift is,  
is eigenlijk een lettergreepschrift, waarin de klank-
waarde van het teken vooropstaat. De mogelijk-
heid om met het schrift klanken weer te geven, 
vormt het verschil tussen een ‘onvolledig’ schrift, 
zoals beeldschriften, en ‘volledige’ schriften, zoals 
lettergreepschriften.
 Talen die gebruikmaken van het Latijnse alfabet, 
zoals het Nederlands en de meeste Europese talen 
om ons heen, hebben nog een stapje extra gezet: 
die hebben niet een teken voor iedere lettergreep, 
maar een teken voor een losse klank. Voor bij- 
voorbeeld het Cherokee was die stap overbodig.  
85 tekens bleken in die taal genoeg voor alle letter-
grepen, maar in het Nederlands zou je vele hon-
derden tekens nodig hebben om alle lettergrepen 
te kunnen opschrijven. Iedere taal stelt dus zijn  
eigen eisen aan een schrift. Maar er zijn meer ver-
klaringen voor de diversiteit van al die schriften.

Spijkerschrift
Het schrift is drie keer onafhankelijk van elkaar 
uitgevonden: rond 5000 jaar geleden in Mesopota-
mië, gelegen in het huidige Syrië en Irak, ongeveer 
3500 jaar terug in China, en zo’n 2000 jaar geleden 
in Midden-Amerika bij de Maya’s. Van die eerste en 
vroegste uitvinding stamt via allerlei omwegen ons 
alfabet. 
 Voor een deel wordt de vormgeving van ieder 
schrift bepaald door de materialen waarmee ge-
schreven wordt. Dat kan echt alles zijn: van steen, 
klei, boombast, papyrus en perkament tot papier, 

Het begon met wat  tekeningen
Waarom zijn er zo veel verschillende schriften?

de lettergreep tle, en W voor la. Het Cherokee-
schrift sloeg snel aan, en het wordt tot op de dag 
van vandaag gebruikt.

Emoji
De ontwikkeling van het Cherokeeschrift verliep 
daarmee volgens het boekje: in de lange geschie-
denis van het schrift zie je precies diezelfde stap-
pen terug. Het is heel logisch om een schrift te  
beginnen met een verzameling afbeeldingen van 
concrete zaken: als je over een mens of een huis 
wilt schrijven, teken je een mens of een huis –  
een beetje zoals dat nu gebeurt met emoji op een 

Het schrift is drie keer  
onafhankelijk van elkaar  
uitgevonden.
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en van beitel, graveerstift, ganzenveer en potlood 
tot penseel. En dat zijn nog lang niet alle mogelijke 
materialen.
 De inwoners van Mesopotamië gebruikten klei-
tabletten en rietstengels om te schrijven. Eerst ont-
stond er een pictogrammenschrift, en al snel wer-
den die plaatjes sterk vereenvoudigd tot spijker-
vormige inkepingen, aangevuld met klanktekens: 
het spijkerschrift.

 De Egyptische hiërogliefen ontstonden waar-
schijnlijk doordat in Egypte het idee van schrijven 
werd overgenomen uit Mesopotamië. Rond 2000 
v.Chr. ontstond vanuit het spijkerschrift het zoge-
heten Fenicische schrift. In de namen van de eerste 
twee letters van dat Fenicische alfabet – ’āleph ( ) 
en bēth ( ) – is het woord alfabet te herkennen. 

En inderdaad, het Latijnse alfabet komt via het 
Griekse van het Fenicische schrift.
 Dat Fenicische schrift heeft ook aan de wieg  
gestaan van vele andere schriften, zoals het  
Hebreeuws, waarvan de eerste letters alef (א) en 
bet (ב) luiden. En van het Arabisch, met alif (ا)  
en ba (ب) als eerste letters.

Schrijfrichting
Schriften verschillen niet alleen in de manier waar-
op klanken weergegeven worden, maar ook in 
schrijfrichting. Voor ons is het vanzelfsprekend dat 
we van links naar rechts en van boven naar bene-
den schrijven – we kunnen zelfs niet meer anders. 
Maar voor Chinezen is de richting van oudsher 
juist andersom: van boven naar beneden en van 
rechts naar links. En de oude Grieken schreven 
‘boustrofedon’, letterlijk vertaald: ‘zoals de os 
ploegt’: de ene regel van links naar rechts en de 
volgende van rechts naar links, enzovoort. Die laat-
ste vorm is waarschijnlijk geheel verdwenen. Voor 
sommige schriften, zoals het Chinese of het Japan-
se, ligt de richting niet zo absoluut vast. Veel he-
dendaagse publicaties in die talen zijn in ‘onze’ 
richting opgesteld, vooral als in die teksten ook 
westerse woorden in het Latijnse alfabet zijn op-
genomen. 
 Hoeveel schriften zijn er eigenlijk in de wereld? 
Het antwoord moet luiden: ongeveer net zo veel 
als er talen zijn. De Britten, Fransen en Duitsers 
gebruiken bijvoorbeeld hetzelfde alfabet als wij, 
maar ze spreken veel letters anders uit. En in Scan-
dinavische talen zijn er enkele letters aan de stan-
daardset toegevoegd, zoals de å en de ø. 
 Wat al die schriftsoorten met elkaar gemeen 
hebben, is dat ze zózeer met de taal verweven zijn 
dat we spelfouten gewoon taalfouten noemen, al 
gaat het dan eigenlijk om fouten in het wéérgeven 
van die taal. Ons schrift is zó eigen dat we er niet 
meer bij nadenken.   <

Hoeveel schriften zijn er eigenlijk  
in de wereld? Het antwoord:  
ongeveer net zo veel als er talen zijn. 

De Amerikaanse zilversmid Sequoyah met het lettergreepschrift dat  
hij in de negentiende eeuw voor de Cherokeetaal heeft bedacht. 
Lithografie van George Lehman en Peter S. Duval naar een schilderij van Henry Inman.

Kleitablet met spijkerschrift uit Umma (Irak), 21ste eeuw v.Chr.: 
een lijst van arbeiders die meewerkten aan de gerstoogst.
Met toestemming van The Spurlock Museum, University of Illinois at Urbana-

Champaign.




