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De naam van het boek komt van de ontdekker, de Pools-Amerikaanse 
boekhandelaar Wilfred Voynich. Hij vond het boek in 1912 tussen oude 
documenten van jezuïeten, een groep geestelijken van de katholieke kerk.

Middeleeuws
Het boek is geschreven tussen 1404 en 1438. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het perkament en de gebruikte inkt. Het manuscript bestaat uit 
240 bladzijden perkament, gevuld met tekst en plaatjes. Alles is geschre-
ven en getekend met een ganzenveer. De plaatjes zijn later nog ingekleurd 
met verf.

Vier delen
Het boek bestaat uit vier delen die een beetje vreemd zijn. Het start met 
een deel over planten, vol tekeningen van onbekende planten. Daarna 
komt er een deel astrologie met kaarten van planeten en sterren. Maar 

»1«
onkraakbare codes en onleesbare teksten

Mysterieus boek 
het voynichmanuscript

Opgewonden om zich heen kijkend, snelt boekhandelaar Wilfred  Voynich  
door de straten. Onder zijn arm heeft hij een pakketje. Het is een boek, een 
manuscript. Een prachtige bundel met handgeschreven  teksten en mooie 
tekeningen en plaatjes. Het boek stamt uit de  middel eeuwen. Wilfred is heel 
enthousiast over zijn vondst. Wat zou er in het boek staan? Wie heeft het 
gemaakt? En wat zal het opbrengen? Thuis pakt Wilfred het voorzichtig uit. 

Hij heeft geen idee wat er staat. De teksten zijn geschreven in een onbekende 
taal. Maar dat probleem zal snel worden opgelost, denkt hij. Er is vast 

iemand die weet in welke taal het is geschreven. 
Daar vergist Wilfred zich in. Veel wetenschap-

pers en taalkenners hebben zich verdiept in 
het manuscript, maar niemand heeft het 

 kunnen ontcijferen. Het manuscript blijft 
een mysterie.

Geheim boek
Het Voynichmanuscript is een prach-

tig boek met veel illustraties en hand-
geschreven tekst. Er is één probleem: niemand 

kan het lezen, en we weten ook niet wie het heeft 
geschreven en waar het vandaan komt.

Er is nog nooit iemand achter gekomen wat er 
staat. Zijn het geheime tekens met een mys-

terieuze betekenis? Of is het echt leesbaar?
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Nieuw
Een van de bekendste codekrakers die zich verdiepte in het manuscript 
is William Friedman. Hij ontcijferde Japanse geheime codes tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. William besteedt jaren aan zijn poging het boek 
uit te pluizen, maar het lukt hem niet. Uiteindelijk denkt hij dat het een 
 ontwerp voor een nieuwe wereldtaal is. 
Toch is dat een beetje raar. Het maken van een nieuwe taal is een pittig 
karwei. Iets te veel werk voor één manuscript. 

Wie?
Het is niet waarschijnlijk dat er een grappenmaker aan het werk is geweest. 
Het kost veel tijd en geld om zo’n manuscript te maken. Maar wie dan wel? 
De Engelse monnik Roger Bacon wordt wel eens genoemd. Hij was een 
geleerde uit de middeleeuwen die lesgaf aan de universiteiten van Oxford 
en Parijs. 
Of was het de beroemde wetenschapper en alleskunner Leonardo da Vinci, 
die in spiegelbeeld schreef? Of was het toch een buitenaards wezen?
Wilfrid Voynich is er ook van beschuldigd het boek zelf te hebben geschre-
ven, om er veel geld mee te kunnen verdienen. 
Het originele boek ligt nu in de kluis van Yale Univerity in Connecticut, 
Verenigde Staten. Wil jij er eens naar kijken? Het manuscript staat online. 
Succes met puzzelen!

de stand van de zon en de planeten kloppen niet met bekende sterren-
kalenders. De dierenriem, de reeks van twaalf sterrenbeelden, is apart 
versierd met tekeningen van blote vrouwen.
Het volgende deel gaat over menselijke biologie, met tekeningen van 
vrouwen die badderen in groene en blauwe vijvertjes. Daarna komt een 
hoofdstuk over geneesmiddelen. Er staan tekeningen van planten en er is 
veel tekst. Misschien een receptenboek voor geneeskrachtige drankjes?

Echte taal
Plantkundigen, astronomen, wiskundigen en zelfs geheime diensten 
en codekrakers uit de Tweede Wereldoorlog hebben zich verdiept in het 
Voynichmanuscript, maar het is niet gelukt het te ontcijferen.
Ook de plaatjes zeggen niet veel. De planten zijn onbekend en de blote 
vrouwen en sterren vertellen niets over de inhoud. 
Ook al kan niemand het lezen, er staat geen lariekoek. Taalwetenschappers 
zeggen dat de tekst qua patroon op een echte taal lijkt. Er zijn bijvoorbeeld 
woorden en zinnen die verschillen van lengte. De korte woorden komen 
vaker voor dan de lange woorden. Sommige woorden komen alleen in 
bepaalde gedeeltes van het boek voor, andere juist door het hele boek 
heen. Wat gek is: er zijn geen woorden van meer dan tien letters en ook 
geen woorden van één of twee letters.  ☞ Het manuscript is van links 

naar rechts geschreven. Net als wij 
nu een tekst schrijven.

 ☞ Het manuscript is 
geschreven door één persoon 
met een mooi handschrift op 

fijn perkament. Het is met veel 
zorg gemaakt.


