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De Hittieten
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Reeds in het boek Genesis wordt
over de kinderen van Heth ge-
sproken. Deze Hethieten, Hittie-
ten of Chatti bewoonden zooo
jaar v.C. een groot gedeeite van
Klein-Azië, het huidige Turkije.
Van waar dit volk kwam, is nog
niet opgehelderd. Men heeft aÊ
beeldingen van de Hittieten op de
muren van de Egyptische tempels
aangetroffen, daterend uit de tijd
van Ramses II: het blijkt inder-
daad, dat een Hittitisch vorst om-
streeks t275 v.C. een vriend-
schapsverdrag met Ramses II
sloot, zodat deze overeenkomst
het oudste internationale verdrag
uit de wereldgeschiedenis zou
zijn ! Albeeldingen van de Hittie-
ten zouden ook voorkomen op ver-
scheidene bas-reliëfs, die men in
I{iein-Azië en Syrië aantrof. De-
ze reliëfs dragen eveneens mys-
terieuze inscripties, die de geleer-
den voor grote problemen stelden.
In het oude Hittietenrijk (van r 6,1o

tot r3Bo v. C.) was Chattoesja het
politieke centrum van het land.
Deze plaats is thans het kleine
Turkse dorpje Boghazkeui, r5o
km ten oosten van Ankara, lvaar
men kleitabletten ontdekte. In de-
ze periode veroverde een Hittitisch
vorst voor een tijdje Babylon,
de stad die in die tijd evenveei
betekende als Rome voor de
Romeinse oudheid en de middel-
eeuwen ! Omstreeks r45o v. C.
bouwde de grootste Hittitische
vorst Sjoeppiloelioema zijn rijk
tot een wereldmacht uit. Hij
slaagde erin de heerschappij van
de Mitanni te breken (het land
der Mitanni was een soort buffer-
staat tussen de machtige trgyp-
tische en Assyrische rijken). Dit
succes spoorde Sjoeppiloelioema
aan zijn veroveringstochten tot
Egypte en Noord-Syrië uit te
breiden; hij moest echter de
strrjd rvegens een besmettelijke
ziekte staken. Omstreeks r 2oo
v. C. stortte het Hittitische rijk
echter zeer vlug in elkaar; Egeï-
sche volkeren vielen het land
binnen. Als bij bliksemslag bre-
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ken de Hittitische teksten af
zonder iets van een invasie te
vermelden. Archeologen menen.
dat Chattoesja door vuur werd
verwoest.
In het begin van onze eeuw brach-
ten opgravingen het archiel van
de Hittitische koningen van het
trveede millennium v. C. aan het
Iicht ! De Tsjechische assyrioloog
en oudheidkundige Frederik Hroz-
ny verkiaarde niet alleen het
Hittitische spijkerschrift, rrlaar
toonde tevens het Indogermaanse
karakter van de Hittitische taal
aan. (Het Indogermaans is de ge-
meenschappelijke grondtaal, die
\rroeger in het grootste gedeelte
van Europa en in een deel van
Azië zou gesproken zijn, al heeft
men van deze taal nooit één
enkel overblijfsel weergevonden).
De ontdekte Boghazkeui-tablet-
ten bevatten teksten, die voor-
namelijk in de r3e eeu\{ v.
C. rverden geschreven, maar
waarvan men veronderstelt, dat
ze ook afschriften van veel oudere
docume nten bevatten. Voor de
studie van het Indogermaans zijn
ze uiterst belangrijk: ze zijn eeu-
n'en ouder dan de Rgveda d.i.
het oudste deel van de Indische
letterkunde, en minstens 5oo jaar
ouder dan de Ilias, het oudste
Griekse heldendicht, toegeschre-
ven aan Homerus.
Op godsdienstig gebied onder-
gingen de Hittieten onvermijdelijk
de invloed van hun Kleinazia-
tische omgeving. Dat leidde tot

een extreme vorm van polytheïs-
me, \ /aarmee w-aarschijntijk de
ruime verdraagzaamheid van de
Hittieten tegenover de indringen-
de nieuwe volksgroepen samen-
hangt. Wel vereerden zij vooral
een opperste zonnegodin en een
weergod, die ze in de vorm van
een menselijke gedaante dachten.
ZeIls in zijn roemrijkste periode
bleef het land van de Chatti of de
Hittieten steeds een feodale staat:
alleen de machtige adel had het
recht van de koningskeuze in
handen, al spreken de oudste
teksten reeds van een erfelijke
monarchie. In tegenstelling met
de absolute trgyptische regerings-
vorm, hebben de Hittitische konin-
gen zich nooit met een god vereen-
zelvigd. Wel ',verden zij na hun
dood vergoddelijkt en ook hun
wedur,ven behielden een aanzien-
lijke macht, wat rvaarschijnlijk
aan een overblijfsel van het Klein-
aziatisch moederrecht toe te schrij-
ven is. De feodale heren bescherm-
den de grootgrondbezitters. maar
men meent, dat het lot van de
slaven er draaglijk was, omdat het
strafrecht er een humaner klank
had: herstellen is beter dan straÊ
fen I Wie de rijkdom van deze
cultuur wil bewonderen, reist naar
Chattoesja en Yazilikaya, waar
poortscuiptures en rotsreliëls de
eeuu'igheid trotseren...
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In het huidige Turkije leefden
+ ooo iar geleden de Hittie-
ten, die de gewesten tussen
het machtige Egypte en het
schitterende Assyrië beheer-
sten. Hun cultuur legden zij
vast in de oudste geschriften,
die voor de studie van het In-
dogermaans van buitengewoon
belang zijn. Een verdraag-
zaam en dynamisch volk, dat

-[ rzoo v. C. plotseling uit de
geschiedenis verdween,
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Hittitische koningin


