
In welk schrift schreef God de tien geboden?
of
Waar komt ons alfabet vandaan?

door dr. A. Dirkzwager

Probleemstelling

Mijn ouders bezaten een bijbel uit de 19e eeuw met afbeeldingen van Gustave Doré of 
nabootsingen daarvan. Eén daarvan stelt Mozes voor die met de twee stenen “tafelen” van
de berg afkomt.

Bij dat woord “tafelen” stel je je enorme platen voor. Op de afbeelding draagt Mozes 
inderdaad iets enorms. Probeer maar eens twee gewone trottoirtegels met één hand vast 



te houden zoals Mozes het doet op de afbeelding. We zullen in “tafels” te doen hebben 
met een vertaling van het Latijnse tabulae, dat ook tabletten kan beteken. Zulke tabletten 
kunnen van steen of van klei zijn. Ze kunnen ook een handzaam formaat hebben met 
relatief kleine letters.

De etser van de bovenstaande plaat heeft geen echte tekst op de “tafelen”.

Andere afbeeldingen van kunstenaars hebben Hebreeuwse woorden geschreven in het 
alfabet zoals dat nu gebruikt wordt. Voor de ballingschap hadden de Israëlieten echter een
oudere versie daarvan.
Juist voordat Mozes de wet kreeg, kwamen de Israëlieten uit Egypte. Zij moeten Egyptisch
verstaan hebben. Schreef God in hiëroglyfen? Schreef Hij Hebreeuws in hiëroglyfen? 
Lagen de stenen tabletten in Egyptisch schrift eeuwenlang in de verbondskist? Schreef 
Mozes zijn vijf Bijbelboeken in hiëroglyfen? Of was het anders? Hoe schreven zij hun taal?

Om een duidelijk zicht te krijgen op alle aspecten van dit vraagstuk, moeten we beginnen 
bij ons eigen alfabet en terugwerken het verleden in.

Ons alfabet

In principe gebruiken alle talen die “ons” alfabet gebruiken, het volgende alfabet:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z         
 
In principe, want er zijn uitzonderingen. De Duitsers bij voorbeeld hebben hun ß, Ö en Ä, 
de Scandinaviërs hun Å, Æ, Ø, Ö en Ä, de Oost-Europeanen hun Ś, Š, Ć, Č, Ç, Š en Ş en 
nog andere, die in de woordenboeken vaak als aparte letters behandeld worden. Maar in 
principe en historisch gaat het over “ons” alfabet.

Dit alfabet is aan de Romeinen ontleend, maar in de Middeleeuwen is het Romeinse 
alfabet aangevuld met J, U en W. We krijgen dus



TWEEDE DEEL MIDDELEEUWEN TOT NU
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   

VROEGE MIDDELEEUWEN
A  B  C  D  E  F  G  H  I      K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T      V        X  Y  Z         

De Romeinen

Ons Middeleeuwse alfabet komt overeen met het Romeinse alfabet vanaf de tijd van 
keizer Augustus

ROMEINS VANAF AUGUSTUS
A  B  C  D  E  F  G  H  I      K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T      V        X  Y  Z

De Romeinen gebruikten de I zowel voor onze i-klank als voor onze j. Zo kon hun V 
dienen voor onze u en onze v. Hun V werd eerder als w uitgesproken, zodat ook tussen v 
en w geen onderscheid gemaakt moest worden. Toch voelden sommige Romeinen wel, 
dat hun I en hun V meer dan één klank aanduidden.

De Y en de Z waren ten tijde van Augustus toegevoegd, eigenlijk alleen om te gebruiken in
Griekse leenwoorden. Dus vóór Augustus zag het alfabet er zo uit.

ROMEINS VÓÓR AUGUSTUS
A  B  C  D  E  F  G  H  I      K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T      V        X  
 
De G is een Romeinse toevoeging. In het midden van de 3e eeuw v.Chr. vond Spurius 
Carvilius Ruga die letter uit om de g (zoals in het Franse woord garçon) aan te duiden. 
Voor die tijd diende de C zowel voor deze g als voor de k. We krijgen dus:

ROMEINS VÓÓR CA. 250 v.Chr.
A  B  C  D  E  F       H  I      K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T      V        X 

Inmiddels kwamen we bij een ander probleem: de k-klank. Sommige talen onderscheiden 
meer dan één k-klank. En inderdaad, de k in kind wordt voor in de mond uitgesproken. De 
k van kalf meer naar het midden. De k van koe maak je heel achterin, in je keel. Als je 
goed oplet, merk je, dat inderdaad de drie k's verschillend zijn. Zo had oorspronkelijk het 
Latijn drie letters voor de k-klanken. De C was voor die van kind (en voor de g van 
garçon), de K was voor die van kalf en de Q was voor die van koe.
Het Latijn maakte echter in het taalgevoel (precies zoals wij) eigenlijk geen onderscheid 
tussen de drie k-klanken. De K en de Q zijn snel verdwenen als volwaardige letter. De K 
bleef bewaard in een aantal traditionele woorden of afkortingen. De Q werd alleen nog 
gebruikt in de combinatie qu. Maar dat was kennelijk voldoende om de K en de Q toch 
door te geven aan latere tijden.
Merkwaardig is, dat de Griekse gamma, die het voorbeeld was voor de Latijnse C, wel de 
g van garçon weergeeft. Dat de C toch niet die g weergaf, kan verband houden met de 
Etrusken. Zij hadden invloed in Rome, zij kunnen bij de overname van het alfabet een rol 
gespeeld hebben en ze hadden moeite met “stemhebbende” medeklinkers zoals de g.
Laten we echter nu naar de Griekse situatie gaan kijken.



De Grieken

Tegenwoordig, en eigenlijk sinds de Oudheid, wordt het volgende Griekse alfabet gebruikt.

STANDAARD-GRIEKS UIT DE OUDHEID
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ Ω     
a  b  g   d   e  dz è  th i,j  k   l   m  n   x  o   p   r   s  t   u  ph kh ps oo

We zien hier de hoofdletters met de uitspraak eronder. De kleine letters zijn een vroeg 
middeleeuwse uitvinding. Ze doen ook niet terzake bij een vergelijking van de alfabetten. 
De uitspraak van enkele letters verschilt in het Nieuw-Grieks, maar dat is voor ons doel 
ook niet belangrijk. De g is, zoals boven al bleek, die uit garçon.
Ik schreef, dat dit het alfabet was sinds de Oudheid, maar dit geldt eigenlijk niet voor alle 
dialecten. Er waren dialecten, die de w en de q kenden, genoteerd als F en Ϙ. In sommige
dialecten werd de H niet voor de è gebruikt, maar voor de h. Dit wordt iets verder 
belangrijk. Ook Φ,  Χ  en Ψ hadden in sommige streken afwijkende waarde.
We krijgen dan

STANDAARD-GRIEKS
Α  Β  Γ  Δ  Ε      Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π       Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ Ω   

VOLLEDIGER ALFABET, GRIEKS
Α  Β  Γ  Δ  Ε  F  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ϙ  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ Ω  

Het Hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuwse alfabet zoals dat nu gebruikt wordt is

“MODERN” HEBREEUWS ALFABET

ת ש ר ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד ג  ב  א
 ʼ    b g  d  h   w  z ch  th  j   k   l   m  n  s   ʽ    p   ts  q  r  sj  t

We moeten hier enkele zaken verklaren. De th was eigenlijk een met nadruk uitgesproken 
t en de ts evenzo een met nadruk uitgesproken s. Later is men een weergave met th en ts 
gaan gebruiken.
De ʼ  en de ʽ zijn klanken die wij niet schrijven.
De ʼ gebruiken wij in de uitspraak wel. In naäpen onderbreken we even de adem tussen de

twee a's. Dat stotend geluid noteert het Hebreeuws met de א. De  ʽ is iets vergelijkbaars, 
maar wel anders, met een bijgeluid. De sj werd gebruikt voor twee variaties van de sj-
klank. Vereenvoudigd gezegd: je kunt sj uitspreken zoals wij in sjaal. Je kunt de j na de s 
ook uitspreken zoals de ch in het Duitse ich. Deze variatie in uitspraak speelt echter geen  
rol in onze vergelijking van alfabetten.

Voor de ballingschap gebruikten de Joden het volgende alfabet, dat in feite hetzelfde was 
als dat van de Feniciërs en de Moabieten. Eronder herhaal ik ter vergelijking het 'normale' 
Hebreeuwse alfabet.



HEBREEUWS ALFABET VOOR DE BALLINGSCHAP

ת ש ר ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד ג  ב  א
 ʼ    b g  d  h   w  z ch  th  j   k   l   m  n  s   ʽ    p   ts  q  r  sj  t

Zoals blijkt bij de klankwaarden van de letters, schrijft het Hebreeuws alleen medeklinkers.
In principe, want soms wordt een medeklinker gebruikt om te suggereren, dat er een 
klinker uitgesproken moet worden. Zo kan de j suggereren een i te spreken. Evenzo kan 
de w voor een o of u staan.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de Romeinen in dit spoor verder zijn gegaan. Daar 
wordt de I zowel voor de j als voor de i gebruikt en de V voor onze u en v.
                                                                

Het Griekse alfabet vergeleken met het Fenisch-Hebreeuwse

De Grieken hebben hun alfabet overgenomen van de Feniciërs. We komen dan bij het 
alfabet, dat we zojuist als laatste hebben voorgesteld. Hieronder geef ik eerst dat 
Fenicische alfabet en dan drie Griekse. Het eerste Griekse werd gebruikt, toen de Grieken
nog, net als de Feniciërs, van rechts naar links schreven. Het tweede is gebruikt toen de 
Grieken de schrijfrichting omgekeerd hebben. Het derde is het 'normalere' Griekse alfabet,
zoals we dat hierboven al gezien hebben.

ONTWIKKELING VAN HET FENISCH-HEBREEUWSE NAAR HET GRIEKSE ALFABET

  
Enkele verklaringen zijn noodzakelijk.
° In het eerste Griekse alfabet lijken de I en de Σ op elkaar. In die vroege tijd waren er heel
wat lichte variaties in de vorm van de letters. Ik koos die variant die het gemakkelijkst laat 
zien, hoe de letters zich ontwikkeld hebben. Nooit zijn natuurlijk binnen één variant van het
alfabet de I en de Σ inderdaad identiek geweest.

° Aan het Fenicische alfabet hebben de Grieken letters toegevoegd. Dit gebeurde 
uiteraard om het schrift aan te passen aan typische klanken van het Grieks.

° In het alfabet zijn de Φ en de Χ op zeker moment van plaats verwisseld.

° Omdat de Grieken (evenals wij) de  ʼ niet als een aparte klank voelden, zijn ze die gaan 
gebruiken als a. “Dit is de ʼalef”, zeiden de Feniciërs.  “O, de alef”, meenden de Grieken te 
horen en de a was geboren. Evenzo werd de ʽ voor de o-klank gebruikt. De hee kon 
dienen voor de ee, omdat in heel wat dialecten van het Grieks de h niet werd uitgesproken



en de ee dus als eerste klank werd gehoord in hee.

Voorlopige conclusie

Het Fenicisch-Hebreeuwse alfabet

is de oorsprong van het Romeinse, het Griekse, het Hebreeuwse en nog andere 
alfabetten. Het Oost-Europese “Russische” alfabet is een aanpassing van het Griekse. 
Een groot deel van de wereld profiteert dus van het Fenicisch-Hebreeuwse alfabet.
Waar komt dit vandaan? Kunnen we nog verder teruggaan? Ja.

Het Proto-Sinaïtisch schrift

Er is een ouder alfabet, dat de oorsprong vormt van al onze alfabetten, het zogenaamde 
Proto-Sinaïtisch schrift. Niet alles is daarover duidelijk, omdat het overgebleven 
tekstmateriaal niet groot is. Wat duidelijk is, volgt hier samen met het Fenicisch-
Hebreeuwse alfabet.

HET PROTO-SINAÏTISCHE SCHRIFT EN HET FENICISCH-HEBREEUWSE ALFABET

        A   b     g  s  h    w                        y  k    l m  n          pè                        r   v t

Belangrijk zijn de namen van de letters.                                     
De eerste letter van het (latere) Hebreeuwse alfabet heet ʼalef, het woord voor rund. De 
eerste letter A is inderdaad de afbeelding van een runderkop. Hetzelfde geldt voor de r,  
r, die resj ('hoofd') heet. De j, y, heet jad ('hand').  Zo zijn er meer voorbeelden. Het 
gaat dus zeker over een alfabet dat voor een Semitische taal diende. Een Semitische taal 
is het Hebreeuws of een met het  Hebreeuws verwante taal. Van enkele teksten in het       
Proto-Sinaïtisch alfabet is een verklaring voorgesteld in een Semitische taal.
Het alfabet staat onder ons bekend als Proto-Sinaïtisch. “Proto” duidt op het feit, dat het 
vroeg in de lijn van alfabetten staat. “Sinaïtisch” duidt op de eerste vindplaats, de Sinaï-
woestijn niet te ver van Egypte, vaak bij mijnen. Inmiddels zijn er ook voorbeelden van dit 
schrift gevonden in Egypte zelf en in Kanaän. 
Hoe is de uitvinding van dit schrift in haar werk gegaan? De tekens hebben Semitische 
namen, maar aan de andere kant zijn de tekens ook terug te vinden in het Egyptische 
hiëroglyfenschrift. Dat wijst erop, dat we te doen hebben met een aanpassing van 
Egyptische tekens. Om te begrijpen wat er gebeurd is, moet eerst iets gezegd worden 
over het hiëroglyfenschrift. Evenals de Semitische talen noteert het Egyptisch geen 
klinkers. Het is echter wel veel gecompliceerder. Er zijn tekens van verschillend karakter. 
Ik geef telkens ook enkele voorbeelden.

° tekens met de waarde van één medeklinker

                              k b    l p    m  f        o   n



° tekens met de waarde van twee medeklinkers, 

           2 mn   3 mr    5  ms

° tekens met de waarde van drie medeklinkers. 

              F  nfr    K  hpr

° tekens die een volledig woord aanduiden 

             C  leven     

° tekens die aan het eind van een woord aangeven wat voor iets dat woord ervoor   
aanduidt

                d   beweging    
R   een god of een souverein   
Y  zwakke of kleine zaken

In een bekend boek dat je leert hiëroglyfen te lezen (1), vinden we 329 tekens!
Iemand moet gedacht hebben, dat je toch veel gemakkelijker alles zou kunnen noteren 
met maar één categorie tekens, die van één medeklinker. Alleen hebben de tekens niet 
dezelfde waarde als in het Egyptisch. In het Semitisch schrift heeft het hoofd-teken de 
waarde r, maar in het Egyptisch de waarde tp. In het Semitisch begint het woord voor 
hoofd met een r, terwijl hoofd in het Egyptisch tp was (klinkers worden niet geschreven). 
Het teken van de slang m had in het Egyptisch de waarde f, maar een slang heet in het 
Hebreeuws nèfèsj. Dus kreeg de slang de waarde n.
De Semieten namen dus sommige tekens over, maar gebruikten deze niet met dezelfde 
waarde als de Egyptenaren. Zoals bij de Egyptenaren een hoofd tp heet en het teken r de
waarde heeft van tp, zo waren in het Proto-Sinaïtische alfabet de tekens afbeeldingen van 
zaken waarvan de eerste klank overeenkwam met de waarde van dat teken.
Dit is natuurlijk een enorme vereenvoudiging. Je moet maar ruim 20 tekens kennen in 
plaats van ruim 300 om alles te kunnen schrijven. 
Aan wie hebben we deze grandioze uitvinding te danken? Ik schreef we, want ook wij zijn 
nog erfgenamen van wat toen uitgevonden is.
Opvallend is, dat men bij de uitvinding de leesrichting van het Egyptisch niet heeft 
overgenomen. Het Egyptisch leest de tekens naar de voorkant van de mensen of dieren 
toe:

                      →  eRTYQ
Het Proto-Sinaïtisch schrift doet dat niet. Dit suggereert, dat de uitvinder niet erg bekend 
was met Egyptisch lezen. M.a.w. het was geen Egyptenaar.

Wie heeft het Proto-Sinaïtisch schrift uitgevonden?

Als we willen vaststellen, wie dit schrift heeft uitgevonden, stuiten we op twee grote 
problemen. In het kader van ons artikel is het niet nodig om grote zekerheid te krijgen over
deze problemen.

Allereerst is het moeilijk uit te vinden, waar de eerste teksten zijn gevonden. Is het schrift 



uitgevonden in Egypte zelf of bij de mijnen in de Sinaï? En zelfs als we kunnen vaststellen,
welke teksten ouder zijn, staan we nog voor een belangrijke vraag. De gevonden teksten 
zijn gevonden teksten. Zijn er ooit teksten geweest die het beeld dat wij hebben over 
eerder en later zouden veranderen?

Ten tweede zijn er twee chronologieën van Egypte. De uitvinding van het Proto-Sinaïtisch 
schrift vond plaats onder Amenemhet III. Zijn traditionele datering is ca. 1860-1814. In 
Kanaän komt het schrift in deze jaartelling voor vanaf de 17e eeuw.
Dan is er de chronologie van David Rohl. Ik heb op verscheidene plaatsen al aangegeven 
(2), dat ik die prefereer. Amenemhet III 's tijd is bij hem ± 1675. Onder deze farao zou 
volgens Rohl Jozef ook onderkoning zijn geweest en Jacob en zijn familie naar Egypte zijn
gekomen (3). Wat in de gangbare chronologie de 17e eeuw is, de Hyksostijd, is bij hem de
periode waarin de Israëlieten door de woestijn trokken en zich in Israël vestigden, vanaf 
1448/7 dus (4).
Natuurlijk waren Jacob en zijn familie niet de enigen die uit Kanaän wegens de 
hongersnood toevlucht hadden gezocht in Egypte.

In de traditionele datering hebben niet-Israëlitische Semieten ofwel in Egypte ofwel als  
arbeiders in de mijnen in de woestijn het schrift uitgevonden in de 19e eeuw. Jacob en zijn
familie zullen het dan ongetwijfeld hebben leren kennen tijdens hun verblijf in Egypte.
In de datering van Rohl kunnen zelfs ook Israëlieten het Proto-Sinaïtisch schrift hebben 
uitgevonden. Het kan Jozef al geweest zijn. Na de tocht door de woestijn kunnen zij het 
schrift in Kanaän gebracht hebben. Daarna hebben ook omwonende volken het 
overgenomen.
 

De tien geboden en de boeken van Mozes

We begonnen met de volgende vragen:
Vlak voordat Mozes de wet kreeg, kwamen de Israëlieten uit Egypte. Zij moeten Egyptisch
verstaan hebben. Schreef God in hiëroglyfen? Lagen de stenen tabletten in Egyptisch 
schrift eeuwenlang in de verbondskist? Schreef Mozes zijn vijf Bijbelboeken in 
hiëroglyfen? 
Of je nu de traditionele datering aanvaardt of die van Rohl, de Israëlieten hebben in 
Egypte het Proto-Sinaïtisch schrift als een “gemakkelijk” schrift voor hun taal leren kennen 
of zelfs uitgevonden.
Het ligt dan ook voor de hand, dat de stenen tabletten van de Wet en de boeken van 
Mozes geschreven waren in Proto-Sinaïtsch schrift en niet in hiëroglyfen
___________
1  M. Collier, B. Manley, Come leggere i geroglyfici egizi, Firenze-Milano 2016, p. 127vv; 
de Engelse editie How to read Egyptian Hieroglyphs, London 1998, zal een gelijk aantal 
vermelden.
2  o.a. https://logos.nl/uittocht-doortocht-en-intocht-de-exodus-van-israel-en-de-
archeologie/
3  D. Rohl, A Test of Time, London 1995 (Arrow-paperback), p. 407
4  https://www.academia.edu/34528072/400_Jaar_in_andermans_land
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