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Vergeten maar niet verdwenen:

De herontdekking van het Hettitische rijk en zijn schriftelijke nalatenschap

Willemijn Waal
Toen het Hettitische rijk rond 1180 v. Chr. ten onder ging,
raakte het vrijwel direct in de vergetelheid. Pas aan het begin
van de twintigste eeuw werd deze grootmacht herontdekt,
toen men begon met de opgravingen van de raadselachtige
ruïnes bij het Turkse dorpje Boğazköy (ca. 200 km ten oosten
van Ankara). Het bleek hier te gaan om de overblijfselen van
Hattuša, de hoofdstad van het Hettitische rijk.
Van groot belang was de vondst van een enorme collectie
kleitabletten, geschreven in een tot dan toe onbekende
taal. Deze taal, het Hettitisch, werd uiteindelijk ontcijferd in
1917. Hiermee waren nog niet alle raadsels opgelost, want
de Hettieten maakten naast het spijkerschrift ook gebruik
van een inheems hiërogliefenschrift, dat vooral bekend is van
rotsinscripties en zegelafdrukken. De ontcijfering van deze
Anatolische hiërogliefen, die werden gebruikt voor de taal
Luwisch, liet langer op zich wachten en kan pas minder dan
een halve eeuw als zeker worden beschouwd. Deze lezing zal
ingaan op de herontdekking, de ontcijfering en het gebruik
van deze twee schriftsystemen van het Hettitische rijk.
Dr.WillemijnWaal is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan
de Ludwig Maximilians Universiteit van München en werkzaam
als UD bij de opleiding OCMW aan de Universiteit Leiden.
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NINO-lezingen op donderdagmiddag
Maandelijks organiseert het Nederlands Instituut voor
het Nabije Oosten een lezing over actueel onderzoek
naar het oude Nabije Oosten. De lezingen worden
gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28, Leiden. Alle geïnteresseerden zijn
van harte welkom. Na afloop van de lezing biedt het
NINO een drankje aan in het museumcafé.
Aanvang: 15.00 uur (zaal open vanaf 14.50 uur).
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leemanszaal
(begane grond).
Toegang: Geen extra kosten bij een bezoek aan het
museum (Museumkaart geldig).
Vooraf aanmelden bij het NINO is niet nodig; in het
museum wel aanmelden bij de kassa.

www.nino-leiden.nl
NINO.Leiden
1939 NINO 2014

