
 
 

 

Eén-klanktekens 

 

 aa    h 
  ie    ḥ 
  iej    ch 
  iej   chj 

 ´a   z 
  oew, w    s 
  oew, w   sj 

 b    q 
  p   k 
  f    g 
  m    t 

 m   tj 
 n   d 

  n   dj 
 r    

    roe -> l 
   



 
 

Veelgebruikte twee-klanktekens 
 

 aa-oe    m-er   chj-er 
  aa-b   m-eḥ   s-aa 

 aa-ch    m-es    s-aa 
  ie-oe   m-et    s-aa 
  ie-n   m-oet   s-oe 
  ie-r    n-oe    s-en 
  ie-s   n-eb   s-et 
  ‘a-aa    n-em   sj-aa 

 ‘a-q   n-en    sj-oe 
  ‘a-dj   n-eḥ    sj-en 
  w-aa   n-es    sj-es 
  w-‘a   n-edj   sj-ed 

 w-ep   ḥ-aa    q-ed 
 w-en   ḥ-oe    k-aa 

  w-er    ḥ-em    k-em 
  w-edj    ḥ-em   g-em 
  b-aa   ḥ-en   g-es 
  b-eḥ   ḥ-er    t-aa 

 p-aa   ḥ-es    t-ie 
  p-er   ḥ-edj    t-ep 
  p-eḥ   ch-aa    t-ep 
  m-aa   ch-‘a   t-em 
  m-ie   ch-oe   tj-aa 
  m-oe   ch-et    dj-aa 
  m-en   chj-aa    dj-oe 
  m-er   chj-en    dj-er 
  m-er   chj-en    dj-ed 



 

Veelgebruikte drie-klanktekens 

 ie-aa-m   ch-ep-er 
 ie-w-‘a   ch-en-et 

  ie-oe-n   ch-er-oe 
 ie-m-ie   ch-es-ef 
 ie-d-en   chj-aa-r 

  ‘a-b-aa   chj-en-em 
  ‘a-p-er   s-aa-ḥ 

 ‘a-n-ech   se-b-aa 
  ‘a-ḥ-‘a   se-p-er 

 ‘a-sj-aa   se-p-ed 
  w-aa-ḥ   se-m-aa 
  w-aa-s   se-ch-em 
  w-aa-dj   se-sj-em 

 w-‘a-b   se-sj-em 
 w-eb-en   se-sj-er 

  w-eḥ-em   se-t-ep 
 w-es-er   se-tj-aa 

 b-ie-t   se-dj-em 
 m-aa-‘a   sj-ep-es 
 n-eb-oe   sje-m-‘a 

  n-ef-er   sje-m-es 
  n-ech-eb   sje-n-‘a 

 n-etj-er   sje-s-ep 
  n-edj-em   qe-m-aa 

 r-ew-edj   t-ie-oe 
 ḥ-et-em   d-oe-aa 

 ḥ-aa-t   dj-es-er 
  ḥe-q-aa   dje-b-aa 

 ḥe-t-ep   dje-b-‘a 



 

Veelgebruikte categorietekens 

 

 

  vrouwen, meisjes; vrouwennaam 
  mannen, jongens; mannennaam 
  kinderen 
  overleden personen 
  goden 
  kracht, inspanning 

 kracht, inspanning 
  spreken, eten, drinken 
  beweging 
  dierlijke dingen, dingen van leer 

 kleine dingen, slechte dingen 
 dingen van hout 

  dingen van metaal 
  zon, tijd 
  woestijn, vreemde landen 
  dorpen, steden 
  gebouwen 
  boten, reizen 
  broden, gebak 
  teksten, abstracte dingen, ideeën 
  meer dan twee dingen, veel dingen 

 

  



 
 

     

     

Veel voorkomende woorden in een spreuk om er voor te zorgen dat de god Osiris aan een overleden 
persoon een offer geeft van lekker eten en andere fijne dingen om in het hiernamaals te hebben: 

 

  

ḥ-t-p  die  (nie-)soe(t)  Wes-ier  n-b  dje-doe  ne-tj-er  ‘a-aa n-b aa-b-dj-oe  die-f  pr(-iet)  ch-r-oe  it    
ḥ-en-q-et  cha  m  k-aa(-oe)  aa-p-d(-oe)  s-esj-er  m-en-ch-et  ch-et  n-b(-et)  n-ef-er(-et)  w-‘a-b(-et) 

 

Een offer dat de koning geeft aan Osiris, heer van de stad Djedoe (= Boesiris), de grote god, heer van 
de stad Abdjoe (= Abydos), zodat hij zal geven een stemoffer van brood, bier, bestaande uit 
duizenden in runderen en gevolgelte, en linnen kleding en ieder goed en rein ding. 

 

 

 

 

 

 

 
wes-ier Osiris 

  
ne-tj-er god 

  
‘a-aa groot 

 
die-f hij zal geven 

 
pr(-iet) ch-r-oe een stemoffer: een offer dat je brengt door een 

spreuk te zeggen 

 
it brood 

 
ḥ-en-q-et bier 

 
ch-aa duizend 

 
m in, bestaande uit 

 k-aa runderen 

 aa-p-d gevolgelte 

 
s-esj-er linnen 

 
m-en-ch-et kleding 

 
ch-et ding 

 
n-eb ieder 

  
n-ef-er goed 

 
w-‘a-b rein 


