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$loord vooraf
Waarom een boek over mummies?
Niet alleen omdat mummies - en hun geheimen! - altijd sterk tot de mensen hebben

gesproken, maar vooral omdat ze een bewijs zijn dat er eens, lang geleden' een

Jamenleving heeft bestaan die het leven kennelijk als zô aangenaam ervoer dat men

er alles uooi ouer had om het 'tweede leven' veilig te stellen en het zo 'eeuwig' te

maken als maar enigszins mogelijk was, opdat niet het grootste schrikbeeld: een

'tweede dood' in het hiernamaals, de mens zou overvallen.
Wie'mummie' zegt denkt natuurlijk in de eerste plaats aan het oude Egypte en pas

later aan andere lãnden: Peru, China. Maar daar ligt nu het grote verschil: in die

laatste landen was het balsemen een elitaire aangelegenheid. Dat was het oorspron-

kelijk ook in Egypte, waar eerst alleen de koning gemummificeerd mocht worden, al

konhij een Oeigèt¡ke behandeling van iemands dode lichaam een heel enkele keer

als een uitermale k-ostbaar geschenk aan een gunsteling doen toekomen. Maar in de

loop der eeuwen kwam er toch een'democratiseringsproces' op gang, dat de mummi-

ficátie gewenst deed worden voor iedereen, mits men daarvoor het geld bezat. Ließt
natuuriijk heel veel geld - dat de familie naar het schijnt altijd wel betaald heeft.

Omdat 
"t 

uun hen niet anders verwacht werd, maar ook omdat men hoopte dat de

eigen nakomelingen het op de daartoe geëigende tijd zouden spenderen. Wie maar

hãel weinig of zeÍfs helemãal geen geld had, hoefde toch niet bang te zijn. Voorzien

van een aãrdewerk bord met wat eten, een kruik bier of water of melk, een stuk

linnen om het dode lichaam in te wikkelen en een mat om erover heen te leggen, werd

de kuil in het hete woestijnzand een veilig graf, waarin - dat is dan wel de ironie van

de natuur - het lichaantot een natuurlijke mummie werd, die meestal veel houd-

baarder bleek dan één die met grote onkosten en eindeloze zorg gemaakt was door de

balsempriesters.
Het unieke van de oud-Egyptische beschaving is het feit dat een hele samenleving,

die duizenden jaren bestond en werd vereeuwigd voor het hiernamaals, een bron

bleekvoor onze kennis betreffende die cultuur. De mensen en hun hele leefomgeving,

hun vee en gevogelte, hun wapens en muziekinstrumenten, spelletjes en kleren, eten

en drinken, sleden en wagens: het werd alles voor het tweede leven meegenomen en

opgeslagen in het graf, dát met zijn magische spreuken, gebeden, rituele afbeeldin-
gäã 

"n 
vãak ook die van het leven van alledag nog esns extra zeherheid bood. Lieve-

iingsdieren en heilige dieren kregen hun eigen balseming, hun sa¡cofaag en grafuit-
,uriing, en stondenie dode op tè wachten of voegden zich later bij hem als het hun

beurt was om over te gaan naar dat tweede leven.

Mummies hebben de mensen gefascineerd van de vroegste tijden af. De Grieken en

Romeinen verbaasden zich er over en vooral de laatsten waren erin geïnteresseerd.

Keizerin Poppaea wenste zelfs in al haar schoonheid gebalsemd te worden'op Egyp-

tische wijze'-. be eerste christenen lieten zich nog allemaal balsemen. Eerst de komst

van de isiam maakte er rigoureus een einde aan. Ook in onze tijd blijkt de mummie

nog altijd 'in' te zljn. Er wordt nog steeds mummia ingenomen in Angelsaksische

lanien in de hoop op, ja op wat? . . . De vloek van de farao blijkt niet uit te roeien te

zijn; besloten enheèl gehèime verenigingen volvoeren nog altijd 'Egyptische riten'
*ãuto. de echte Egyptenaren zich slap gelachen zouden hebben. En wat films en

romans betreft: die zijn er genoeg, al munten ze meestal meer uit door fantasie van

de schrijver dan door zijn kennis van zaken.
Mummies zljn te vinden in een groot deel van de westerse wereld. Er bestaan grote

collecties in musea en ook particuliere. Iedereen kanze nu bekijken en zich verbazen

over het bij na ongelooflij ke feit dat j e ineens van aangezicht tot aangezicht staat met
een mens die duizenden jaren geleden leefde. En of het nu de mummie van een

koning betreft of dat kleine vijfjarige jongetje in het museum van Leiden, dat bloot
en weisinds 1612dekijkers in verbazing brengt met zijn gezichtje dat er nog precies

uitziet als toen hij deze wereld verliet voor zijn tweede leven, het betreft hier mensen

De mummie wordt verzorgd door een pries-
ter met een Anoebis-masker. Wandschilde-
ring in het grafvan Anhorkhøwi, cq. /,150

v. Chr.
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die waren als wij, die leefden als wij en die veel van het leven verwachtten.
Iedere mummie is een uiting van hoop op een tweede leven. Heel wat arme mummies
ziin dat tweede leven niet deelachtig geworden, omdat ze ten prooi vielen aan gewe-
tenloze grafrovers, die al hun bezit en henzelf vernietigden op zoek naar schátten.
Het is wat dat betreft een rustig idee dat in ieder geval de mummies in Europa en
Amerika veilig zijn, omdat er zô goedvoor hen gezorgd wordt dat zelfs een'beschim-
melde farao' weer volledig schoongemaakt werd.

De goed bewaard gebleven mummie van
farao RamsesIlI heeft model gestaan yoor
talríjke griezelfilms. Mede door een derge-
lijk misbruik is de mythe vøn 'de vloek van
de farao' nog altíjd moeilijk te bestrijden.
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Ziin mummies gevaarlijke griezels?

Zo rond de jaren dertig van deze eeuw werden er vooral in Hollywood talrijke films
vervaardigd waarin mummies - en dan bij voorkeur die van farao's - de hoofdrol
vervulden van Bandiet Nummer Eén. Niets was deze wezens te erg. Rond het mid-
dernachtelijk uur verrezen zij uit hun stenen sarcofagen en bewogen zich met glij-
dende passen en geniepige blikken door huiveringwekkende kastelen en enge musea
vol stapelgekke conservatoren, waarbij ze hun losgewoelde windsels achter zich aan
sleepten. En omdat men een bestaand voorbeeld voor dergelijke mummies nodig had
koos men die van farao Ramses IIL
Deels dank zij d,eze films hebben de mummies van Egypte een kwalijke reputatie
gekregen. In de loop van vele jaren ontstond zo een waar arsenaal van mummiever-
halen, meestal uit de duim gezogen, soms berustend op bizarre waarheid. Eên zo'n
verhaal dat alle mogelijkheden van een goede thriller in zich bergt, is dat van de
beroemde archeoloog Emery, die te Sakkara vele graven opgroef, waarbij nogal wat
mummies tevoorschijn kwamen. Deze placht hij neer te leggen op planken op schra-
gen en zo kon hij ze dan in de gaten houden. Op een avond zatBmery rustig in zijn
tent te \ezenbij een olielamp, toen hij buiten een licht gerucht hoorde. Hij keek op en
moet daarna wel versteend van schrik zijn blijven zitten. Hij had de flappen van zijn
tent losgemaakt, maar niet vastgeregen, en opeens zag hlj daar de hand van een
mummie verschijnen, die een van de tentflappen langzaam opzij trok. . . Toen er
verder niets gebeurde, stond Emery, die een verstandig mens was, op en keek om de
hoek. Naast de tent was een schraag in het mulle zand weggezakt. De mummie op de
planken was gaan glijden, waarbij de hand met de gebogen vingers in de tentflap was

Prehistorische, zogenaamde natuurlijke
mummie. Uít Djebelein. Het lichaam werd
ín het hele woestíjnzand volkomen uitge-
droogd. Egyptisch Museum ín Turíjn.
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gehaakt endeze had opengetrokken. Niets bijzonders dus. Een doodgewone gebeur-
tenis, maar toch wel geschikt om na te vertellen.
Verhalen als dit, door de pers tot enorme proporties opgeblazen, zrjn er de oorzaak
van dat de mummies van Egypte, de vaak min of meer levensechte resten van wat
eens in doorsnee brave mensen zijn geweest, nu zitten opgescheept met mystieke
krachten, boosaardige inborsten, wraakgierige gedachten en zo meer.
In Egypte, waar een grote beschaving duizendenjaren ver terugreikt tot in de prehis-
torie, is het wel logisch dat de overblijfselen van die beschaving nog altijd het moder-
ne leven beroeren. Mummies zijn er allerminst zeldzaam. Het gloeiendhete woes-
tijnzand heeft ontelbare mensen zo perfect geconserveerd dat de wetenschap er nu
allerlei wetenswaardigheden aan kan ontlenen: toestand van het gebit, ziekte, doods-
oor zaak, bloed groepen.
Dat men daarnaast van moderne mummies economisch profijt kan trekken ligt haast
voor de hand - vooral waar er toeristen zijn die als heel bijzonder reissouvenir een
mummie mee terug willen brengen, een wat Amerikanen zo typerend conversalion

píece noemen, gespreksstof voor als je niets anders te vertellen hebt. Dat verlangen
koesterde ook een Amerikaan die zich voor heel veel dollars een mooie vrouwen-
mummie, kunstig gewikkeld in linnen banden, aanschafte. Hij voerde het voorwerp
mee naar Alexandrië waar het prompt in beslag werd genomen. Mummies mogen
Egypte niet uit. Er volgde een onderzoek dat leidde tot een bittere conclusie: uit de
inderdaad antieke windsels kwam een modern Egyptisch meisje van een jaar of
veertien tevoorschijn. De woedende Amerikaan liet het er niet bij zitten. Hij ging
terug naar het dorp Qoernah - tegenover Luxor op de westoever van de Nijl gelegen

- en meldde zich bij de burgemeester, die hem de nepmummie had verkocht. Hij
eiste zijn geld terug, maar dat was natuurlijk allang op. Toen diende hij een aan-
klacht in wegens bedrog en dat werd een zaakvolingewikkelde juridische touwtrek-
kerij. Wie en wat was er strafbaar? De toerist, die verboden antiek had gekocht dat
niet antiek was? De burgemeester, die antiek vervalst had? De man die een overle-
den dochter van de burgemeester tot mummie had verwerkt? Mâgeen burgemeester
zijn dochter verkopen voor veel dollars? Men kwam er niet uit. De burgemeester
hield vol datalzijn kinderen - levend en dood -van hem waren en dat hij er dus mee
kon doen wat hij wilde. De wet voorzag niet in zulke vreemde moderne perikelen en
de zaak ging dus maar in de doofpot. De toerist reisde af zonder zljn conversation
piece en de burgemeester keerde naar zljn gemeente terug. En dat was dat.
Met dit uit de jaren zestig stammende mummieverhaal zitten we aan het einde van
een heel lange rij van dergelijke verhalen, want altijd waren mummies van mensen,
maar ook van dieren, goede koopwaar. In bepaalde kringen in Amerika, waar het
héél sjiek is om aan hekserij te doen, bestaat nog altijd vÍaag naat mummia: een
bruinzwart poeder dat niet anders is dan fijngemalen mummie, antiek of nieuw. Men
betaalt er volgens zeggen tachtig gulden per ons voor. . .

In de middeleeuwen bestond er al grote belangstelling voor mummia omdat dit een
heel krachtig geneesmiddel zou zljn dat door in hun tijd beroemde artsen werd aan-
bevolen. Zo kende de arts en farmacoloog Ibn el-Batir (1197-1248) al mummia als
geneesmiddel. Hij noemde het ook wel 'asfalt uit Judea'. De zeer geleerde Abd el-
Latif uit Bagdad, een tijdgenoot van el-Batir, kocht op een reis door Cairo de hersen-
inhoud van drie mummies en meende hiermee zeer goede zaken te kunnen doen.
In Europa kreeg men echte interesse voor mummies en mummia in de l6de eeuw.
Het was toen al een erkend geneesmiddel voor wonden en kneuzingen. Met Egypte
voerde men een bloeiende handel in deze merkwaardige koopwaar en men kreeg het

Prehistorische natuurlijke mummie.
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heel druk met het op peil houden van de voorraden. Dat kon alleen via grootscheepse
grafroof. De mummies werden in stukken gebroken en in zogenaamde mummie-
molens fijngemalen. Hoe bijzonder populair het geneesmiddel was, blijkt wel uit het
feit dat koning Frans I van Frankrijk altijd een pakje mummia, vermengd met rabar-
ber(!), bij zich had voor het geval dat hij zich zottbezeren.
Bij een zo grote vraag naar mummia kon het niet anders of men sloeg aan het
vervalsen. De gedroogde lichamen van armen, overleden zieken en terechtgestelde
boeven leverden na een jaar of vier in heet woestijnzand prachtige mummies op. Het
is niet onmogelijk dat deze praktijken reeds in de 12de eeuw in gebruik waren.
Hoeveel mummies van mensen en dieren in mummiemolens terecht kwamen is niet
te berekenen. Zeker is dat in onze eeuw nog een hele poezenbegraafplaats bij Sakka-
ra tot mummia werd verwerkt. Men neemt aan dat zeker een half miljard mensen in
Egypte als mummie begraven werd. Daar is weinig meer van over. Het is dan ook een
geluk dat zoveel mummies in de musea van de wereld terechtkwamen. Die liggen er
veilig en vormen nu een onschatbaar studiemateriaal. Maar ook in de grond moeten
nog heel wat mummies liggen. Hoe lang die daar veilig zijn voor de nog immer
opererende grafrovers is een open vraag.
Wie Egypte als toerist bezocht werd mogelijk geconfronteerd met een mummie uit
de buurt van Deir-el-Medina. Tegen betaling haalt de officiële bewaker van het
terrein die uit een gat in de grond om te vertonen. In de loop van vijfentwintig jaar
hebben we deze mummie zien veranderen van een redelijk goed bewaarde mummie
tot een eersteklas griezel.Er zijn stukken afgebroken en gaten in gestoten. Als deze
mummie behept is met wraakgevoelens, kan ik hem geen ongelijk geven. Maar voor
de rest? Zoals al eerder gezegd, mummies zijn stoffelijke resten van doodgewone
mensen die in de Nijlvallei werden geboren, er leefden en stierven. Zewaren rijk of
niet erg rijk, jong of oud, ziek of verongelukt. Bij hun geboorte kregen zijhet normale
levenspakket aan geluk en ongeluk mee, en na hun dood werden ze,als hun familie er
het geld voor had, in een mummiewerkplaats behandeld om tenslotte te worden
bijgezetin hun Huis voor de Eeuwigheid, hun met zoveel zorg ingerichte tombe, die
zo droevig vaak verstoord werd. Zalin het antieke Egypte ooit iemand op de gedach-
te zijn gekomen welke grillen het lot met een mummie voor had?
Maar gevaarlijk? Kwaadwillend? Behept met magisch geweld en akelige occulte
krachten? Het werd en wordt nog altijd beweerd, want bijgeloof laat zich maar heel
moeilijk uitroeien. Er bestaat nergens ook maar een spoortje bewijs voor vloeken en
dergelijke. En dat is misschien wel jammer voor de minnaars van griezelverhalen en
enge films.

De dode op de balsemtafel.
Línks : prie s t e r me t Anoe bi s-mas ker.
Onder: het lichaam in de natron (een dode
wordt zwart afgebeeld). Priesters gietenuit
kruiken wíjwater over de dode. Mummie-
kist van Djed-bastet-ef-onch. Natijd. Peli-
zaeus Museum, Hildesheím.
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$lat iseen mummie?

Wie 'mummie' zegt, bedoelt haast automatisch een Egyptische mummie en het
dringt mogelijk pas later tot hem of haar door dat er ook nog andere soorten mum-
mies bestaan. Vrij veel soorten zelfs, want het mummificeren of balsemen, zoals men
het ook kan noemen, is algemener dan men vaak aanneemt. Bekend zijn de mum-
mies uit Peru, waar de Inka's na hun dood in hun paleis bewaard bleven. Doordat de
Spanjaarden na hun verovering van het land deze'heidense' overblijfselen verbrand-
den, is hier droevig weinig van over. Minder bekend, ondanks de publikaties rond het

Mummie uit Djebelein. Oude Rijk (2750-
2258 v. Chr.). De schedel ligt op een hoofd-
sleunvan gebogen hout; de benen liggen los
van elkaar. De mummie draagt een geplis-
seerd kleed met lange mouwenvanfijn lin-
nen en ligt op I cm díkke planken met de
linkerarm rechtuit en de rechter gebogen.
Naast hem een qardewerk schotel met voed-
sel. Antropologisch Museum in Turijn.
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onderwerp, is een Chinese mummie, die drijvend in een sarcofaag in een preserveren-
de vloeistof zo uitstekend bewaard bleek te zijn dat de ledematen en de huid nog
soepel waren. Helaas werd nooit buiten China bekend gemaakt waaruit die vloeistof
nu precies bestond.
Eer we over mummies beginnen te praten moeten we weten dat er twee soorten
mummies bestaan, natuurlijke en kunstmatige. De eerste ontstaan zonder toedoen
van de mens; de tweede soort wordt gemaakt. Natuurlijk heeft de eerste soort wel
iets met mensenwerk uit te staan: als een dode niet werd begraven bestond er weinig
kans dat hij of zij ooit een mummie zou worden.
Natuurlijke mummies ontstaan door uitdroging, looiing of bevriezing. Uitdroging
treedt op als de dode wordt bijgezet in heet woestijnzand zonder gebruik te maken
van een kist. De looiende uitwerking vanzuÍe plantesappenzorgt voor het ontstaan
van de zogenoemde veenlijken, waarvan de man van Tollund in Denemarken de
bekendste is. Deze doden werden letterlijk gelooid en zien er, afgezien van hun brui-
ne kleur, precies zo uit als toen ze nog leefden. Bevriezing zorgt voor een soort
diepvriesmummies. Dat zien we bij de Scythen. Als er water kwam in het graf
bevroor dit en de preserverende werking op de dode was verbluffend. Hetzelfde
gebeurde met de natuurlijke mummies van mammoeten.
De natuurlijke mummie door uitdroging is de specialiteit van Egypte en dank zij de
conserverende uitwerking van het hete, sterk vochtopnemende zand aan de rand van
de woestijn is die natuurlijke mummie de voorloper van de kunstmatige. Het ligt voor
de hand dat er heel wat meer natuurlijke dan kunstmatige mummies in Egypte zijn
en waren. Deze laatsten waren het produkt van een zich steeds verder ontwikkelend
specialisme in de bewerking van dode lichamen van mensen en dieren, tot er tijdens
de 21ste dynastie der Egyptische farao's (1075-950 v. Chr.) een absoluut hoogtepunt
werd bereikt. Daarna ging de techniek achteruit en was deze meer gericht op het
ftaaie uiterlijk van de ingewikkelde mummie dan op goede verzorging van wat bin-
nen al die windsels verborgen lag.
Een mummie kan ook worden gemaakt door zogenaamde balseming. Het lichaam
wordt dan behandeld met aromaten, zalven en harsen zodathet bovenal een geurig
geheel wordt. Het woord 'balsemen' is afkomstig van het Latijnse in balsamum, in
balsem, leggen. De moderne wijze van 'balsemen' is het inspuiten van het lichaam
met antiseptische vloeistoffen, die doordringen in alle bloedvaten en zo de bacteriën
doden die oorzaak van bederf zijn. Bekende kunstmatige mummies die op dezewijze
werden vervaardigd, zijn die van Lenin en Mao tse-toeng.
Het begin van mummificatie ligt in de verre prehistorie van Egypte. In die tijd was
het de gewoonte een dode in een ondiepe kuil in het hete zandte leggen, al dan niet op
een mat. Het lichaam was naakt en lag op de linkerzijde in een foetale houding, de
benen opgetrokken, de handenvoor de borst gevouwen, het gezichtomlaag gericht.
Het werd afgedekt met een los neergelegde huid of een linnen doek en daarna werd
het zand er weer overheen geschoffeld. Een hoop stenen erboven zorgde ervoor dat
aas- en roofdieren het lichaam niet konden opgraven.
In het hete zand verliep de dehydratie zeer snel, want het nam alle lichaamsvochten
op en voerde die af. Omdat een mensenlichaam voor ongeveer 75 procent uit water
bestaat, blijft er slechts een heel lichte mummie over die, afgezien van de donker-
bruine kleur die aan leer doet denken, een vrijwel volmaakte afbeelding is van de
eens levende mens. Een prachtig voorbeeld van een dergelijke mummie is de beroem-
de Ginger uit het Brits Museum. Ginger - zo genoemd naar zijn rossige haren die
perfect bewaard bleven - werd omstreeks 5000 jaar geleden in zijn zandkuil neerge-
legd, naakt en wel, maat voorzien van voedsel, drank en gereedschap voor zijn leven
in het hiernamaals. Zljnwljzevan begraven heeft niet alleen model gestaan voor
miljoenen die na hem kwamen, maar ook voor de zeer armen in het moderne Egypte.
Natuurlijke mummies ontstaan nog iedere dag en men kan die in alle zandgedeelten
van de Sahara vinden.
Dat de Egyptenaren al heel vroeg in een leven na dit leven geloofden blijkt overdui-
delijk uit het meegeven van voedsel en drank. Hoe men ertoe kwam om kunstmatig
te mummificeren is niet zo duidelijk en we kunnen er alleen naar gissen wanneer en
hoe het idee ontstond dat het voortbestaan van het lichaam onontbeerlijk was voor
het voortbestaan in een wereld na de aardse.
De prehistorische Egyptenaren moeten zeker de natuurlijke mummies van eigen
aanschouwen hebben gekend, hetzij door het opwoelen van de graven door dieren,
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hetzij door het onverwacht stoten op een of meer grafkuilen bij het maken van een
nieuwe. Dat deze verwoeste grafkuilen aanleiding zijn geweest tot het zinnen op
betere begraafmanieren kunnen we veilig aannemen. Maar wanneer dat begon
weten we niet. Wel dat men er toe kwam om het lichaam niet meer losjes te overdek-
ken met een kleed * goede methode om het uitdrogen niet te belemmeren - maar het
eerst in een grote doek te wikkelen en het dan allengs in bandages te wikkelen van
repen linnen, die hiertoe speciaal werden geweven. Van het eerst inwikkelen van het
lichaam als één geheel kwam men ertoe om alle ledematen, ook de vingers en tenen,
elk apart te zwachtelen om daarna met sterke banden het hele lichaam in de foetale
houding bijeen te binden. Later ging men ertoe over het lichaam in gestrekte houding
te omwinden, een gewoonte die daarna steeds werd toegepast.
Is het vinden van een verstoorde grafkuil de reden geweest dat men betere begraaf-
plaatsen ging maken? In plaats van een simpele kuil maakte men een rechthoekige
en veel diepere schacht waarin het lichaam gestrekt kon liggen. Men kwam er toe
houten kisten te gaan maken en nog later stenen sarcofagen. (sarcofaag betekent
overigens letterlijk 'vleesverslinder'!). De schacht groeide uit tot een kamer waarin
de wanden eerst met hout, later met tichels en steenblokken werden bekleed. De
voorraden voor het hiernamaals nampn toe en werden kostbaarder, mooier en geva-
rieerder. Maar te midden van al deze'verbeteringen' werd de mummie het slachtof-
fer. Er was niets meer aanwezig om een natuurlijke mummie te doen ontstaan, geen

heet zand, geen dehydratie, maar wel bacteriën die zorgden voor een snel of lang-
zaam ontbindingsproces. Dat bleek overduidelijk wanneer men zo'n mummie uit-
wikkelde. Hoe zorgvuldig de banden ook waren aangebracht, de kern van het geheel
bestond altÜd uit een slordige massa botten en weinig meer. Het zo kostbare lichaam
bleek dank zij de mooie en dure begrafenis onbruikbaar te zijn geworden. Wanneer
men nu is gekomen tot een imitatie van het natuurlijke proces: het doen uitdrogen
van het lichaam, weten we niet precies. Wel weten we dat de eerste resultaten van
mummificatie bekend zijn uit de 4de dynastie (2680-2565 v. Chr.).
Dat een goed geconserveerd lichaam een noodzaak was voor het voortbestaan in het
hiernamaals werd al gauw als vaststaand aangenomen. Het lichaam immers was een
vleselijk omhulsel van de ba ende ka; zonder lichaam konden die onmogelijk blijven
voortleven. Het vertalen van die twee begrippen ka en ba is niet eenvoudig. De
Egyptenaren kenden niet het begrip 'ziel' zoals wij ons dat voorstellen. De kawas een

Het jongetje uit Leiden. Mummíe van een

kind van een jaar of vtjf, van een perfecte
kwaliteit. De opening in de buik ís de incisie
voor het verwíjderenvan de ingewanden. De
mummie bevindt zich al vanaf 1612 in Lei-
den, lot l82l in een zogenaqmd rqriteiten-
kqbinet. Natijd. Rijksmuseum van Oudhe-
den te Leiden.

l4



soort goddelijke essence, voortkomend uit de geest die alle materie bezielt.Dezekais
het die de mens bij de geboorte reeds meekrijgt, die zijn hele leven conditioneert en
die later bij hem zal blijven mits zijn lichaam bewaard blijft. Het begrip bawordtwel
omschreven met het geweten. De ba is voor de goden verantwoording schuldig voor
wat de mens gedurende zijn leven uithaalt. Ba en ka moeten nauw met elkaar ver-
bonden blijven. Ka en ba verlaten het lichaam na de dood, waarbij de ka onsterfelijk
is. De ba moet met de ka verbonden blijven om eveneens te kunnen blijven voortbe-
staan, want de mens en zijn geweten zijn materiële zaken en dus sterfelijk, terwijl de
ka het gepreserveerde lichaam nodig heeft om er zich als het ware mee te kunnen
reïncarneren. Dat kan overigens later ook, als men een beeld maakt van de dode dat
de ka als behuizing kan dienen.
Wat de Egyptenaren al niet hebben bedacht om hun aardse lichaam veilig te stellen
is meer dan indrukwekkend. Daarvoor werden de piramiden voor de koningsmum-
mies gebouwd; daarvoor groef men in de Vallei der Koningen de onderaardse palei-
zen uit waarin de stenen sarcofagen werden neergezet. In die periode, die duizenden
jaren duurde, onderging ook het mummificatieproces vele veranderingen. Vanaf een
primitief begin bereikte het proces een volstrekt hoogtepunt in de 21ste dynastie,
toen men door het gebruik van opvullingen, kunstogen en het beschilderen van de
huid zeer'levende' exemplaren kon bereiken.
Dat het vervaardigen van dergelijke mummies een uiterst kostbare aangelegenheid

Ingewikkelde mummie. Het erboven han-
gende sarcofaagdeksel hoort oorspronke-
lijk niet bij deze mummie. Allqrd Píerson
Museum inAmsterdam.
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was spreekt vanzelf. Het conserveren van een dode was daardoor eerst een zeeÍ
elitaire, later door een democratiseringsproces veelvuldiger toegepaste zaak. Men
heeft wel berekend dat de aarde van Egypte aan zeker een half miljard mummies een
laatste rustplaats moet hebben geboden. Dat er behalve mensen ook talloze dieren
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gemummificeerd werden is misschien minder bekend, maar in Egypte bestonden
zeer uitgestrekte dierenbegraafplaatsen, zoals de reeds vermelde poezengraven bij
Sakkara, waarvan niets meer over is. In de bergen van Thebe bevindt zich een kloof
die de begraafplaats was voor vele heilige apen. Een jaar of tien geleden kon men
daar nog mummies van apen vinden, die uit hun tomben waren gesmeten door rovers
op zoek naar amuletten en zo meet.
De reusachtige graven van de heilige Apis-stieren, in het Serapaeum van Sakkara,
ziin genoegzaam bekend. Maar de enorme granieten sarcofa gen zijn leeg en de enige
Apis-mummie van het museum in Cairo is niet veel meer dan een ietwat onfrisse
verzameling botten en stukken huid, nog liggend op de zware houten plank waarop
het dier werd neergelaten in zijn stenen behuizing.
Bekend zijn ook de miljoenen gemummificeerde ibissen - de aan de god Thot gewij-
de vogels die nu in Egypte geheel zijn uitgestorven - die met miljoenen werden
bijgezet in aardewerk potten in eindeloze onderaardse gangen.
In Egypte waren heel wat dieren die voor mummificeren in aanmerking kwamen
vanwege hun bijzondere betekenis. Vissen en krokodillen, haviken en buizerden,
schapen en runderen, poezen en honden, gazellen en apen, ontelbaar vele daarvan
kregen een keurige begrafenis. Alleen één bovenal nuttig dier, dat zozeer heeft bij-
gedragen tot het ontstaan van een beschaving als de Egyptische, het nederige lastdier

Mummie in een lijkkist. Rijksmuseum van
Oudheden te Leíden.

de ezel bleef van alle zorg verstoken, zoals nog altijd het geval is
En dan waren er ook nog-al die kleine en op ñet oóg *eiñig nuttige beestjes, die in
aanmerking kwamen voor mummificatie in een klein, vaak van brons gemaakt sar-
cofaagje: scarabeeën, muizen, kleine slangetjes, hagedisjes, jonge poesjes. Er
bestaan heel wat van die kleine sarcofaagjes, meestal met een afbeelding van het
inliggende dier er bovenop.
Dier en mens deelden vaak hetzelfde graf. Men heeft vroeger wel gedacht dat bij de
dood van een belangrijk iemand zijn geliefde dieren werden gedood om mee begra-
ven te worden, maar hiervoor bestaat geen enkel bewijs. Wél dat een eerder gestor-
ven lievelingsdier - aap, hond, gazelle - werd gemummificeerd en in een sarcofaag
gesloten om dan later gelijk met zijn baas of bazin te worden bijgezet. Beroemd is de
prachtige stenen sarcofaag in het museum van Cairo van een heel verwende poes die
een verrukkelijk tweede leven moet hebben geleid. Ze draagt een kostbare gouden
halsketting met hanger, zit op een kussen en kreeg als offer allerlei gebraden vogels
en stukken vlees mee om er'tot in de eeuwigheid' van te kunnen genieten!
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Geconfiite lichamen

ln 154''lvertrok vanuit Frankrijk een diplomatieke missie naar Egypte om er bespre-
kingen te voeren. In het gezelschap van de hooggeplaatste heren reisde ook een arts
mee, Pierre Belon. Of hij meereisde als nuttig lid van het gezelschap of dat hij om
zuiver persoonlijke redenen zich bij hen had aangesloten, vermeldt het verhaal niet.
Pierre Belon bezocht vele wonderen van het land der farao's en hij daalde ook af in
een aantal graven, die hem kennelijk hevig interesseerden. Van die graven wist hij te
vertellen dat het er gonsdevan devliegen, en geen wonder: ze lagen vol met wat hij op
merkwaardig poëtische wijze'geconfijte lichamen' noemde - mummies dus!
Hij was niet de eerste Egypte-reiziger die door mummies gefascineerd raakte. De
Grieken stelden er groot belang in en de verhalen van Herodotus komen we verderop
nog tegen. Toen was Egypte al beroemd vanwege de hoge cultuur, de wijze wetten,
de voor die tijd grote medische kennis en niet in het minst vanwege de mummifica-
tie.
Ook de Romeinen interesseerden zich voor het land van de farao's. In die tijd kon
men nog heel mooie mummies bekijken en dat moet dan ook de reden zijn geweest

waarom de schone Poppaea (de vrouw van keizer Nero) bepaalde dat ze nahaar
dood niet begraven of gecremeerd mocht worden, maar dat men haar moest balse-
men.
Alle Europeanen die vanaf de 15de eeuw naar Egypte trokken, raakten onder de
indruk van de tienduizenden mummies die overal te vinden waren, en velen van hen

begeerden er ê,ên of meer mee te nemen als reissouvenir. Bovendien waren er de
wetenschappelijk gernteresseerden, die mummies ernstig wensten te onderzoeken
om er hun - vaak merkwaardige - conclusies uit te kunnen trekken.
Wat de eerste Europese reizigers zich aan moeite en gevaren hebben getroost om
mummies in graven te bezoeken grenst vaakaanhet ongelooflljke. Ze trotseerden de
bevolkingen van plaatselijke dorpen, die vreesden te worden beroofd (niet ten
onrechte overigens zoals later vaak gebleken is) van een gemakkelijke en zekerc
wijze van broodverdienen. De reizigers werden dikwijls beschoten, maaÍ ze werden
soms ook op snode wijze achtergelaten in duistere onderaardse gangen waarin de
bevolking wéI, maar de ongelukkige reiziger niet de weg kende. Zeverkeerden vaak
in levensgevaar doordat zemetbrandende kaarsen en toortsen doordrongen in ruim-
ten die vol brandbaar materiaal lagen: in hars gedrenkte windsels en kurkdroge
houten sarcofagen. De reizigers kwamen in ruimten vol vleermuizen en guano en
liepen daarmee kans op kwalen die in onze tijd aan 'farao-vloeken' worden toege-
schreven, al weten we wel degelijk dat infecties er de oorzaken van zijn. Ze kwamen
ook vaak terecht in vertrekken waarin zoveel mummies lagen opgetast dat ze onder
hun voeten braken als dorre takjes, wat een nogal enerverende ervaring moet zijn
geweest. Stukken steen vielen soms van plafonds omlaag onder de drukvan de aarde
en in vele graven maakte een scherpe ammoniaklucht een lang verblijf ondergronds
niet bepaald aangen am. Er waren griezelig diepe schachten waar men overheen
moest zien te komen en er was gebrek aan zuurstof als er te veel msnsen in een

niet-geventileerde ruimte bijeen warsn.
En toch! Ondanks al die hindernissen en moeilijkheden bleef men mummies aan de
oppervlakte brengen, soms uit pure nieuwsgierigheid, vaak uit zuiver winstbejag,
maar geregeld ook gedreven door een eerlijke zucht naar kennis. Het merendeel van
die mummies onderging twijfelachtige behandelingen, waardoor er vaak niets van
overbleef. Vy'at te denken van het stoken van'likeur' uit dergelijke geconfijte licha-
men ? Of het vermalen tot kunstmest voor de akkers ? Of het vermengen met asfalt of
vet tot zalven en pasta's? Of het fijnwrijven tot het nog steeds begeerde mummia?
Want wat kon er werkzamer zijn dan een medicament dat uit zoiets griezeligs werd
toebereid? Natuurlijk leidde dit weer tot de bereiding van nepmedicijnen: een meng-
sel van pek en asfalt dat duur werd verkocht als zijnde het enige echte mummia.
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Op de volgende pagina's: mastaba te Gizeh.
gelegen in de groep van westeliike masta-
ba's. Yanaf de 4de dynastie, ongeveer 2500
v. Chr.
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Gelukkig kwamen er al vrij gauw waarschuwingen van de kant van artsen die hun
patiënten goed gezind waren: nooit mummia kopen als deze opvallend glanzend is;
kijken of het mummia goed zwart is en of het lekker ruikt; een beetje verbranden en
dan de rook opsnuiven: deze mag nooit ruiken naar pek! Het was maar een weet.
Maar ook toen al waren er sceptici die het waagden aan het effectieve nut van
mummia te twijfelen. Zijverklaarden dat mummia niet de geringste medische waar-
debezat, integendeel. Men kon veel beter dat gevaarlijke goedje niet slikken, omdat
het leidde tot maagpijn, een slechte adem, misselijkheid, diarree en zo meer.
Er hebben zelfs ware fabrieken van mummia bestaan, onder andere bij Deir el-

Medina, de ruïnes van het dorp waar in de oudheid de werkers aan faraograven in de
Vallei der Koningen hebben gewoond. De sinds lang openstaande en leeggeplunder-
de graven op vele begraafplaatsen werden kennelijk gebruikt als fabriekjes. Het zijn
totaal zwartgeblakerde vertrekken, waarin men vuurtjes stookte om harsen te smel-
ten, en die vuurtjes werden gestookt met de in kleine stukjes gebroken houten sarco-
fagen . . . De reserve aan mummies lag opgeslagen in de andere vertrekken en iedere
dag werden die voorraden aangevuld door per kameel of ezelaangevoerde lasten van
steeds weer nieuwe mummies. De Hollandse reiziger Jan Sommer, die aan het eind
van de l6de eeuw Egypte bezocht, heeft dit uitgebreid beschreven.
Na het gereedkomen van de lugubere handel werd deze vervoerd naar de havenste-
den aan de Middellandse Zee - waarbij Alexandrië een voorname rol speelde - om te
worden geladen in de Venetiaanse en Portugese schepen die zich hadden gespeciali-
seerd in het vervoer van de kostbare waar. Het reisdoel vormden de Franse havenste-
den, vanwaar het mummia naar Lyon werd vervoerd. Lyon was het centrum van
waaruit mummia door Europa werd verspreid,. Dââr kwamen namelijk de apothe-
kers om zich te bevoorraden, want alleen in hun handen lag de zeer lucratieve detail-
handel waar artsen en patiënten konden kopen. Wie het geld had om flinke voorra-
den te kunnen inslaan, kon er'vast op rekenen binnen de kortste keren rijk te wor-
den.
Hoeveel'geconfijte lichamen' zouden er door zieken en heksen zijn opgedronken of
doorgeslikt? . . .

Pag. 20 en 21.'deksel en kist met de mummie
van de priester van Amon, Hor, ca. 900
v. Chr. Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.

Beschilderde houten sarcofaag. Op de kíst
zit eenAnoebis en kleine valken zijn er op
geplaøtst. Daarvoor staal de tweede kist en
helemaal vooraen ligt de mummie van
Anch-hor, profeet van de god Mentoe uit
ongeveer 700 v.Chr. Op de mummie een
kralennel. Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden.
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De gemutileerden

Was het bekende en beroemde verhaal van Osiris, die eens als een uitstekende
koning heerste over Egypte en die na zijn dood een god werd, afkomstig uit de oertijd
en daardoor in het hele land zo bekend dat niemand er eigenlijk aan dacht het op te
schrijven voor het nageslacht? Het lijkt er veel op, zelfs al bestonden er van het
verhaal verschillende versies. Nergens hebben we uit Egyptische bronnen een kom-
plete beschrijving van de Osirismythe. De meest volledige versie danken we aan
Plutarchus (+46-120), die er een hele studie aan moet hebben gewijd eer hij het
verhaal neerschreef.
Hoe was de gang van zaken waardoor een koning van Egypte veranderde in de
officiële dodengod, die vanaf het Oude Rijk (2750-2258v. Chr.) steeds belangrijker
werd? We geven hierbij de mythe in verkorte vorm om een en ander duidelijk te
maken.
Osiris was de zoon van de hemelgodin Noet en de aardgod Geb. Hij had twee zusters,
Nefthys en Isis, en een broer, de boosaardige Seth. Osiris huwde met Isis en samen
heersten zij goed en rechtvaardig over het land, dat bloeide onder dit gezegende
bestuur.
Seth, die bij al zijn kwade eigenschappen ook nog behoorlijk jaloers was, besloot
hieraan een einde te maken. Hij broedde een aantal snode plannen uit en toen hij
meende dat er niets mis kon gaan, nodigde hij Osiris uit voor een banket waaraan niet
minder dan tweeënzeventig gasten zouden deelnemen. Een onderdeel van het feest-
programma was het tonen van de schitterende sarcofaag die Seth had laten maken
en die door hem werd uitgeloofd aan de gast die er precies in zou passen. Een sarco-
faag was een kostbaar en zeef begeerd voorwerp en alle gasten onderwierpen zich
dan ook graag aan het pas- en meetwerk. Maar het bleek onmogelijk voor wie dan
ook om de sarcofaag te winnen. Niemand lag er echt behaaglijk in, totdat Osiris het
op zijn beurt probeerde, want de sluwe Seth had de sarcofaag precies op zijn maat
laten maken. Terwijl Osiris zich nog in de sarcofaag nestelde, schoten de trawanten
van Seth toe, smeten het deksel op de kist en timmerden dat stevig vast, omwikkelden
de kist nog eens met een sterk touw en droegen hem toen weg naar de Nijl, waarinze
de sarcofaag wierpen. De sterke stroom greep de kist en voerde die snel uit het
gezicht, heel Egypte door en naar de zee. . .

De arme weduwe Isis, die hoorde wat er met haar gemaal was gebeurd, zwierf het
hele land door om de kist te zoeken, maar eerst toenze in de verre havenstad Byblos
kwam vond ze daar de kist op het strand. Ze nam de sarcofaag mee terug naar
Egypte en bleef treuren om haar verloren liefste.
Natuurlijkvernam Seth gauw genoeg dat het lichaam van zijn gehate broer en rivaal
zich bij Isis in de Delta bevond en hij trok er snel heen en maakte zicher van meester.
Nu ging hij nog doeltreffender te werk. Hij sneed het lichaam van Osiris in stukken
en verstrooide die door heel Egypte, behalve de penis, want die was opgegeten door
de later zeer heilige vis Oxyrhynchus. Aldus het verhaal van Plutarchus.
Schreiend ging Isis opnieuw op zoek naar het lichaam van haar man en de goede god
Ra was zo methaar begaan dat hij haar hielp. Vanuit de hemel stuurde hij de god
Anoebis naar de aarde, de god met de jakhalskop, en Anoebis verrichtte goed werk.
Hij verzamelde alle onderdelen van Osiris, voegde die weer samen en wikkelde ze in
zijn eigen huid en een wade. Toen had Osiris de vorm verkregen waarin hij voortaan
altijd zou worden afgebeeld: als een staande man, de benen aaneengesloten en de
armen voor de borst gekruist, gewikkeld in een strak aangetrokken wade en met op
het hoofd de witte kroon van zijn eigen land Beneden-Egypte, met aan weerskanten
ervan een hoge struisveer.
Maar nog altijd was Osiris dood. Toen gingen zijn twee zusters Isis en Nefthys naast
hem staan en met hun van grote vleugels voorziene armen wuifden ze hem levens-
brengende lucht toe, die zijn neus binnenstroomde en hem uit de dood wekte. Osiris
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was voor de tweede keer geboren, maar nu niet meer als koning van Egypte, doch als
de god van alle doden.
Nu hebben er in het oudste Egypte heel eigenaardige dodenriten bestaan, die welis-
waar duidelijk betrekking zouden kunnen hebben op deze oeroude Osiris-legende,
maar die ook een voorbeeld kunnen zijn van de vraag: wat was er eerder, de kip of het
ei?
Vanaf ongeveer 4500 v. Chr. werd er in Egypte al doelbewust ritueel begraven.
Daarop wezen de wijze van neerleggen van de dode en ook de voorwerpen die hij of
zij in het graf meekreeg. Omstreeks 3500 v. Chr. gebeuren er echter merkwaardige
dingen met de dode lichamen. De uit die tijd gevonden lichaamsresten bestaan
meestal uit skeletten, toegedekt met een mat, een lap of een dierenhuid. De geraam-
ten zijn kompleet of niet kompleet, en om die laatste gaat het.
Hoe viel het namelijk te verklaren dat men in een duidelijk nimmer verstoord graf,
datna sluiting nooit meer was geopend, zulke opvallende zaken kon waarnemen als
een lichaam waarvaî de botten helemaal door elkaar waren gegooid? Of waaraan
allerlei delen ontbraken? Men vond skeletten die met oker waren gekleurd, en er
waren geraamten die tot een stapel botten waren opgetast met de schedel als bekro-
ning er bovenop. In Abydos vond men zelfs een skelet dat in tweeën was gedeeld, en
die delen waren apart van elkaar begraven.
Wat moet de vinder van zoiets vreemds daaruit opmaken? Dat de lichamen waarvan
alleen skeletten over waren, vóór de begrafenis zo waren toegetakeld was duidelijk,
want hoe kun je anders een skelet kleuren? Deed men in die tijd aan religieus kanni
balisme, zoals Petrie meende? At de familie tijdens een luguber festijn het lichaam
op om aldus zelf de kracht van de dode in zichte nemen? Het is een verschijnsel dat
bekend is over de hele wereld. Of was men bang dat de geest van de dode zou terug-
keren, zijn lichaam zou vinden en zich erin nestelen om daarna de familie of de stam
te gaan terroriseren, zoals Maspero zeker meende te weten? Hoe men er ook over
denkt, een vreemde zaak blijft het tot men er de Osiris-legende bij haalt. Want dan
blijken de onderdelen van die vreemde dodenriten ineens te passen als de stukjes van
een legpuzzel. Ook het lijk van Osiris werd aan stukken gesneden om later door
magie en toverij te herleven tot een geheel. Is nu de Osiris-legende ontstaan uit de
oeroude gewoonte om een kadaver onschadelijk te maken, of hebben we eerder te
maken met het imiteren van die legende?
Erg lang schijnt overigens dat vernielen van dode lichamen niet te hebben geduurd.
Reeds in de predynastieke tijd, vóór 3000 v. Chr.zien we pogingen tot het zo goed
mogelijk bewaren van het lichaam, opdat dit zich weer kan verenigen met de geesten
van de eens levende mens.
Als de dynastieke tijd begint en er op de troon van Egypte farao's zetelen, die zo
belangrijk zijn voor het welzijn en het welbevinden van het volk, ontstaat de logische
behoefte om vooral deze koning een zo goed mogelijke begrafenis te geven. Eerst
wikkelde men hem in foetale houding zo strak mogelijk in linnen doeken en legde
hem dan in een graf dat steeds meer werd uitgebreid: het werd dieper en groter. De
grafgiften maakten de aanleg van voorraadkamers noodzakelijk. De wanden werden
eerst met hout gestut, later met stenen platen. Maar men ontdekte ook al gauw vol
schrik dat juist die imposante wijze van begraven het voortbestaan van het lichaam
in gevaar bracht.
Als men nu een verpakking van een'mummie' uit de 3de dynastie opent, blijkt die
wel de vorm van een mensenlichaam te hebben, maar de inhoud bestaat uit een
hoeveelheid botten. Er móest dus wel worden gezocht naar een betere preservatie-
methode en zo kwam men dan uiteindelijk in de 4de dynastie (2680-2s65 v. chr.) tot
mummificatie. De oudste ons bekende echte mummie is die van een hofmuzikant uit
de 5de dynastie, maar zeker is dat ook koningin Hetep-heres, de moeder van farao
Cheops, reeds werd gemummificeerd.

Reliëf uit het graf van Merimeri, l9de
dynastie. Bij de rite van het epenen van de
mond wordt de mummie ritueel gereínigd.
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Þ
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Ceremoníële instrumenten voor het zgn. openen van de mond. Blad van kalksteen met daarin
vøkjes voor de dissel, de vaasjes en mesjes. Louvre, Parijs.

In het dorp Qoerna begeven vrouwen zich Þ
naar het huis van een gestorvene.
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Er is een mens gestorven

Er zal niet eens zoveel verschil bestaan
tussen het luidruchtige verdriet dat men
vandaag de dag na het overlijden van
een Egyptenaar krijgt te horen, en dat
van duizenden jaren geleden. Hoe lang
hebben in de Nijlvallei en de Delta niet
de doordringende gillen van de vrouwen
geklonken, eerst van de weduwe en de
andere vrouwen van de huishouding,
daarna - en steeds aanzwellend - die
van de dorps- of stadsgenoten die het
nieuws vernamen.
Ook in het antieke Egypte stroomde
iedereen de huizen uit om kennis te
geven van schrik en verdriet. Vrienden
en familie haastten zich naar het sterf-
huis, maar zorgden er eerst voor gezicht
en haren in te smeren met stof en mod-
der als teken van rouw en medeleven.
Dit was het begin van een lange rouwpe-
riode, die voor de betrokkenen allesbe-
halve aangenaam moet zijn geweest.
Het ergste was dit als de farao was over-
leden, want een dergelijk droevig feit
raakte iedereen en niemand kon ontko-
men aan rouwbetoon. Hoe hoger de

positie die men innam, hoe rigoureuzer
dit vertoon verwacht werd te zijn. Over
hoe lang die periode moest duren be-
staat geen duidelijk uitsluitsel. Diodo-
rus vertelt dat men er zich niet minder
dan tweeënzevenlig dagen aan te hou-
den had; anderen noemen veertig da-
gen. Heel sterk is de mededeling in een

brief van een man aan zijn gestorven
geliefde echtgenote, op een papyrus in
het Leids museum: 'Toen je kwam te
overlijden, heb ik acht maanden lang
niet gegeten en gedronken'.
Na de dood van iemand begon er voor
de familieleden en voor zijn of haar
vrienden dus een moeilijke tijd. Mannen
moesten ten teken van rouw hun baard
laten staan en dat zelfs de koning hier-
aan niet ontkwam bewijst een getekend
portretje van Echnaton (Amenhotep
IV), waarop hij staat afgebeeld met een
baard van een week en een weinig ver-
zorgd uiterlijk. Tot aan de begrafenis
was het eten voor de hele familie uiterst
karig en eenvoudig, en ook de drank
moest men laten staan. Stoffige en

gescheurde kleren, stoffige en modderi-
ge hoofden hoorden bij behoorlijk rouw-
gedrag. Maar al dit vertoon viel in het
niet bij wat er van de mensen werd ver-
eist als de koning was overleden. Het
leek dan of het land zelf gestorven was.
Alle tempels gingen dich| er werden
geen offers meer gebracht en tweeënze-
ventig dagen lang werd er niet één tem-
pelfeest gevierd. De vrouwen bonden
een gescheurde japon onder de borsten
vast en krabden en sloegen zich daar op
uitzinnige wijze. En al was een groot
deel van die vrouwen van beroep klaag-
vrouw, het effect was er niet minder om.
Tweemaal per dag zong men dodenlie-
deren en heel die lange tijd van meer
dan twee maanden had men zich te ont-
houden van vlees, wijn, verse groente en

natuurlijk het maken van goede sier.
Men mocht niet meer baden, geen pâr-
fums gebruiken en men had zich te ont-
houden van het bedrijven van de liefde.
In de necropolis werden de ambtenaren
van de begrafenisdienst gewaarschuwd
dat er voor hen een tijd van grote bedrij-
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vigheid zou aanbreken. Een aantalvan
hen kwam vanuit de woestijn van de
westelijke oever naar de overkant van
de Nijl om het lichaam op te halen uit
het paleis. Ingewikkelde riten moesten
vanaf de eerste minuut worden uitge-
voerd waarvoor vele mensen nodig zou-
den zijn, terwijl men ook een begin
maakte met het organiseren van de ein-
deloze stoet van mensen die de dode op
zijn weg naar het graf zou begeleiden.
Voor de schrijvers moeten het drukke
dagen zijn geweest, waarbij oppassen
geboden was, want gemaakte fouten
konden voor de dode problemen in het
hiernamaals betekenen.
Nu bestaan er van dergelijke begrafe-
nisstoeten en ceremonieën heel veel
afbeeldingen, vooral uit graven. Heel
mooie en bovenal erg duidelijke zijn te
vinden in het graf van de vizier (na
farao de hoogste man van het land)
Pepi-anch bij Meir. Talloze verklarende
teksten in hiërogliefen vertellen duide-
lijk wie wie is en wat er allemaal wordt

gedaan. Aan de hand van dergelijke
ware stripverhalen kunnen we ons een
uitstekend beeld vormen van de gang
van zaken en van de enorme kosten die
een begrafenis van een dergelijk hoog-
geplaatst iemand voor de familie moet
hebben meegebracht.
De begrafenis van iedere dode begon
ermee dat het lijk van huis werd afge-
haald door dragers, die een kist bij zich
hadden waarin het werd vervoerd. Dit
was niet de uiteindelijk gebruikte sarco-
faag, die menigeen lang voor zijn dood
al liet vervaardigen om er zeker van te
zijn dat het een waardig en mooi omhul-
sel voor zijn sterfelijk lichaam zou zijn.
Eerder hadden de mannen een soort
lichte doos bij zich, van dadelblad of
dun hout gemaakt. De jammerende
familie bleef bij het huis staan, terwijl
de mannen de kist wegdroegen naar de
steiger, waar al een aantal boten gereed
lagen voor de tocht naar de westelijke
oever. Op een van de boten bevond zich
een afdak op ranke zuiltjes. Hieronder

'Reservehoofd' van Snefroe-seneb. Rechts
een dergelijk hoofd met een díepe snede
over het achterhoofd, zoals de meeste van
deze koppen hebben. De mutilatie van de
achterkanl zou inverband kunnen staan op
een of ander ceremonieel. Het lijken stenen
dodenmaskers en ze stammen alle uil de
tijd van farao Cheops. Museum van Cairo.

werd de dode geplaatst, \ryaarna twee
klaagvrouwen plaatsnamen op de voor-
plecht en zich duidelijk lieten horen. In
totaal voeren er acht mensen met de
dode mee, waaronder een voorleespries-
ter, een balsemer en twee stuurlieden
aan de lange stuurriemen.
Twee houten sleepboten hadden de taak
het dodenschip naar de overkant te
brengen, voortbewogen door acht
roeiers en met één roerganger. De vaart
naar de overkant van de Nijl duurde
toch al gauw ruim een kwartier want de
stroom was en is nog altijd heel sterk en
eer de steiger aan de westzijde was
bereikt moest er goed gemanoeuvreerd
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worden. Als het schip was afgemeerd
kwamen er drie mannen die een baar
droegen in de vorm van een leeuw. De
kist met de dode werd daarop geplaatst
en men droeg het geheel naar de reini-
gingstent, die helemaal aan het einde
van de kade gebouwd was. De leespries-
ter met zijn papyri in de hand liep voor-
aan in de optocht, gevolgd door twee
nieuwe balsemers, één klaagvrouw, nog
eens twee balsemers, vier ambtenaren
van de dodendiensten en nog een lees-
priester die zich hier bij de stoet voeg-
de.
In de reinigingstent had het eerste
ritueel van een eindeloze reeks plaats.
Men had er kannen met heilig ',vaswa-
ter, waarin waarschijnlijk natron was
opgelost. Het natron speelde bij de hele
begrafenisdienst en de mummificatie
een buitengewoon belangrijke rol, om-
dat men er heilige eigensch¿ppen aan
toeschreef. Met dit water werd de eerste
reiniging van de dode verricht, door het
over hem of haar uit te gieten als een

)

reinigend bad. Deze rite stamt hoogst-
waarschijnlijk uit de verre oudheid en is

een herinnering aan de primitieve eerste
dodendiensten van Heliopolis om de
geboorte te vieren van de zonnegod die
voortkwam uit het duistere en koude
oerwater Noen. In het begin zou dit
overgieten met heilig water eigenlijk het
enige dodenceremonieel zijn geweest.
Toen de god Osiris steeds belangrijker
werd, voegde men er de zeet ingewik-
kelde Osiris-rituelen aan toe.
Van de eerste handelingen met een dode
bestaan weinig afbeeldingen. Het lijkt
erop dat men deze toch altijd lugubere
en vaak weinig frisse tonelen maar lie-
ver niet afbeeldde. Uit wat er bestaat
weten we wel dat de dode na de wassing
met het heilige water werd aangekleed,
voorzien van de tekenen van zijn waar-
digheid, dat hij sandalen aan de voeten
kreeg en weer op de baar werd gelegd.
Nu was hij klaar voor de tocht naar de
mummiewerkplaats, waar men al ge-

reed stond voor het langdurige procédé

Reliëf van treurenden. Uit de mastaba van

Anch-mahor insakkara, ook bekend als het
'graf van de arts'. 6de dynastie, ca. 2350
v.Chr.

van de mummificatie. Hier namen zij
die de dode gedurende deze tweede
tocht hadden begeleid, afscheid om
naar huis terug te keren en de dag af te
wachten waarop de gereedgekomen
mummie naar het eigen huis zou wor-
den vervoerd, om van daaruit zijnlaat-
ste gang te ondernemen naar het graf,
dat meestal vooraf al was aangelegd.
Heel het ingewikkelde begrafenisri-
tueel werd geleid door een speciale
priester, de sem-priester, die zich van de

anderén onderscheidde door het dragen
van een panterhuid. Maar eer het zo ver
was moest de dode worden onderworpen
aan een ingewikkelde en weinig verhef-
fende behandeling. Van zijn dode li-
chaam moest een keurig ingewikkelde
mummie worden gemaakt, die tot in
lengte van dagen zou kunnen bestaan.
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Klaargemaakt voor hel hiernamaals¡

Een farao kon er een eigen mooie balsemingstempel op na houden, zoals we kunnen
zien bij de daltempel van farao Oenas, die door een lange opgang verbonden was met
zijnop grote afstand gelegen piramide in Sakkara. De hele gang van zakenkon daar
rustig plaatsvinden. Maar een particulier, al was die nog zo hooggeplaatst, moest het
met heel wat minder doen. Voor hem was er een soort paviljoen, dat uitneembaar
was en door de balsemers meegebracht, meestal naar het graf waarin de gereedgeko-
men mummie later zou worden bijgezet. Zo'n paviljoen kon een enkele maal van
tichels worden opgebouwd en bleef dan natuurlijk staan. Een zekere Aba, die in de
6de eeuw v. Chr. directeur was van het burgerlijke ambtenarenbestand, had een
dergelijk paviljoen, dat in l972werd opgegraven door Belgische archeologen in het
Assasif te Thebe, waar vele graven van hooggeplaatste personen uit die periode
liggen.
Een mummiewerkplaats droeg de fraaie namen iboe (reinigingsplaats), wabet (bal-
semingsplaats) of per nefer (het schone huis). De werkelijkheid was echter heel wat
minder fraai en wat daarbinnen met het dode lichaam werd uitgehaald weinig esthe-
tisch, al was de hele bezigheid omgeven door talloze rituelen en gebeden. In het
paviljoen stond de balsemtafel van hout, waarop het lichaam voor de behandeling
werd gedeponeerd. Er is een aantal van dergelijke tafels gevonden, ook wel in de
graven van rijke particulieren, die hun mummietafelvoor zichzelf wensten te hou-
den.
Een balsemtafel bestond uit een rechthoekige plaat van ongeveer twee bij anderhal-
ve meter en er hoorden ook vier stevige houtblokken bij waarop men de mummie
tijdens het inwikkelen voor het gemak kon neerleggen. De meeste van die tafels zijn
doordrenkt van hars en natron vanwege het vele gebruik, maar er bestaan er ook een
paar van mooi albast, die duidelijk particulier bezit waren en dus slechts één keer
gebruikt werden. Ook de reusachtige balsemtafels voor de heilige Apis-stieren, die
nu nog te zien zijn te Mitrahina bij Memphis, waren van albast. Balsemtafels zijn
opvallend laag en men neemt dus aan dat de balsemers er omheen zaten.
De balsemers, die in de werkplaatsen hun nogal walgelijke werk uitvoerden, waren
niet bepaald gezien bij het grote publiekenzehebben datvaakgeweten. Natuurlijk
waren ze belangrijk als weinig anderen, want letterlijk iedereen was van hen afhan-
kelijk voor een zeker voortbestaan na de dood. Maar ze gingen om met dode licha-
men, deden er nare dingen mee zoals insnijdingen maken en dus beschadigen, leeg-
halen en zo meer. Er bestaat wat dat betreft een veelzeggende tekst: 'de vingers van
een balsemer zijn walgelijk, want ze hebben de stank van kadavers.'
Gezien hun beroep is het niet verwonderlijk dat de balsemers er de voorkeur aan
gaven om bij hun werk op de westelijke oever te wonen, al hadden zeweldegelijk het
recht om in de stad een huis te hebben. Als een bepaalde clan waren de balsemers
sociaal bezien onaanvaardbaar, wat hen echter niet belette om er eigen gebruiken,
regels en een eigen hiërarchie op na te houden. Ze hadden titels die vaak imposant
klonken, vooral in de Natijd; ze hadden een vastgesteld territorium en konden zich
bij een rechter beklagen als ze meenden daartoe reden te hebben. De mannen die de
eerste incisie maakten, hadden 'recht' op de doden van een aantal dorpen en hielden
zich daar strak aan, zonder zichte begeven op het terrein van een confrater.
De positie van de balsemers bracht met zich mee dat zevaakpriesterdiensten moes-
ten verrichten, hetgeen gebeurde met een masker op, bij voorbeeld van de dodengod
Anoebis. Voorbeelden van dergelijke griezelige echte maskers zljnte zien in diverse
musea, onder andere in het Louvre te Parijs. Zo'n priester 'sprak' dan met Anoebis
en herinnerde hem er onder andere aan dat de god zelf gewerkt had bij de mummi-
ficatie van Osiris. Die priesterplicht verhief de balsemers boven het niveau van de
gewone mensen, maar of hen dat veel geholpen heeft bij het verbeteren van hun
algemene aanzienvalt te betwijfelen. En al werd hun arbeid misschien goed betaald,
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het werd er niet aangenamer op. Het kan mogelijk worden vergeleken met werken in
een abattoir, maaÍ dan zonder de moderne technologie.
Het werk van de balsemers was vakwerk. De mummie moest zo goed mogelijk, dus

houdbaar, worden vervaardigd. Het mummificatieproces maakte vele stadia door:
primitief in het prille begin, om via de perfecte balseming van het Nieuwe Rijk te
verworden tot slordig werk aan de uiterlijk bijzonder fraaie mummies, met hun
kunstige omwikkeling rond een vergaan lichaam, in de late tijd.
In de dodensteden namen de balsemers dus een zeer belangrijke plaats in, maar om
hen heen bestond een andere organisatie, de massa priesters en hun ondergeschikten
die rondom het vervaardigen van mummies tot taak hadden alle magische en rituele
handelingen uit te voeren. Ook dit waren zeer machtige mensen, uiteraard heel wat
minder geminacht, al woonden ook zij meestal op de westoever om dichter bij hun
werk te zitten.
Balsemers en priesters vormden slechts een onderdeel van hen die hun dagelijks
brood verdienden met het verzorgen van de doden in de meest uitgebreide zin van het
woord. Om sarcofagen van hout en steen en al het grafmeubilair te maken moeten er

hele legers meubelmakers, edelsmeden, beeldhouwers en schilders zijn geweest.

Voor het uithouwen van graven en het zoeken van een goede plaats daarvoor -zeket
als het een koningsgraf betrof - waren vaklieden nodig om de juiste plek te kiezen,
steenhouwers om deze uit te hakken, pleisteraars om de wanden glad te maken
indien deze niet geschikt waren voor beeldhouwwerk, schilders om de benodigde
teksten en afbeeldingen aan te brengen. En niet te vergeten dat enorme leger van
priesters, dat nodig was voor dodendiensten na de bijzetting, het uitspreken van
gebeden en zingen van heilwensen en toverspreuken. Een necropolis moet altijd een

buitengewoon drukke plaats zijn geweest,waar horden mensen hun dagelijks werk
hadden, met als geregelde hoogtepunten de bijzettingen van hooggeplaatsten en

rijken, en een enkele keer een farao of ander koninklijk persoon'
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Schedel met poreus beenweefsel rond de lin-
ker oogkas en een gat in hel schedeldak.
Ant ropologís ch M us eum, Turii n.
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De chef wordt een WI

Al werd het leven in het hiernamaals nogzo mooi, rustig en aangenaam voorgesteld,
toch was er niet één Egyptenaar die niet liever voortleèfde totien rijpe, ouãe dag.
Oud worden in Egypte hing echter vaak af van de sociale positie van-het individi.
Wie rijk was kon als regel wel rekenen op een lang leven. Wiè arm was en hard moest
werken kon op niet veel meer dan vijfendertig jaar rekenen, en de vrouwen op nog
minder, want die hadden alle risico's van kinderen te moeten baren. Maar zefs eeñ
rijke ontkwam er nu eenmaal niet aan eerst een chet, eendode te worden om daarna
dank zij de zorgen en de kunde van de balsemers te worden verwerkt tot een wi, een
mummie, een keurig gewikkeld pakket in menselijke gedaante.
Met de dag waarop d,e chet eenwi werd, begon de eigeìlijke mummificatie. van die
dag af werd er met het lichaam een aantal handelingenuitgevoerd die beslist niet
geschikt waren voor teerhartige figuren. Niemand van de fãmilie kwam ermee in
aanraking, want men had niets te maken in de mummificatiewerkplaats. Zekregen
het pakket thuisbezorgd als dat klaar was. Hoe dat pakket er uitzãg,hing uiteinãe-
lijk van de betaalde prijs af.
Van de aan een balseming verbonden onkosten weten we gelukkig heel wat af dank
zij de Griekse geschiedschrijver Herodotus ( + +SO v. Chr.), dið een geschiedenis
schreef over de toenmaals bekende wereld. Herodotus verbleef lang in Egypte en
wijdde aan dat land heel wat woorden. Hij wordt ook wel eens, en terecht, dóèerste
journalist genoemd. Hij bleek een uitstekend reporter, die zeer gewetensvol
opschreef wat hij zag, wat hij te weten kwam en wat men hem wenste te vertellen.
He¡odotus' verslag van een naar men aanneemt door hemzelf meegemaakte mum-
mificatie geldt voor de tijd waarin hij leefde. Maar al kwamen er iá de loop van de
eeuwen waarin werd gemummificeerd veranderingen voor, in grote lijnen veiliep het
proces toch volgens een vast patroon, al was de mummificatieln de tijd van Heiodo-
tus een vrij commerciële aangelegenheid geworden. Er was veel verdwenen van de
religieuze betekenis van mummificatie en begrafenis, die de balseming in Egypte's
grote tijd waarde en betekenis gaf.
Van veel belang is voor ons dat Herodotus zo'n nuchter mens was. Hij geloofde niet
in allerlei goden en was wars van ieder mystiek gevoel, waardoor tr¡ iictr nimmer
verliest in speculaties van mysterieuze uurã. U¡ iertelt ons over de diie wijzen van
balsemen, van uiterst luxueus tot en met uiterst eenvoudig, dus van heel erg duur tot
redelijk goedkoop. Was er iemand in de familie overleden, dan maakte mén aan de
hand van mooi gemaakte voorbeelden van mummies in miniatuur een keuze, die
bepaald werd door wat men wenste te betalen. Na het maken van de keuze *etá het
lichaam weggebracht,zoals al beschreven werd, waarna niemand van de familie het
meer terugzag tot op de dag waarop de wi werd thuis bezorgd.
De duurste methode was meteen de meest ingewikkelde. In de mummiewerkplaats
werd het lichaam op de balsemtafel geplaatst. De eerste handeling betrof het vèrwij-
deren van de voor de Egyptenaren niet belangrijke hersenen,lant volgens huï
opvattingen zetelden gevoelens. en gedachten in het hart. Met een bronzel haakje
peuterde men via een neusgat door de perforatie van het zeefbeen boven in de neus
net zolang in de hersenholte tot men de inhoud daarvan in stukjes en brokjes naar
buiten had gebracht. In tegenstelling tot alle andere menselijke änderdeleiwerden
de hersens niet bewaard. De behandeling eindigde ermee ¿ät ¿e hersenholte goed
werd uitgespoeld, waarna deze al dan niet werd opgevuld met in harsen gedre-nkte
pakkingen. Er bestonden ook nog andere methodèn om de hersens te veiwijderen.
Een ervan_was e€n paardemiddel. Men hakte kort en goed het hoofd van de.ó-p 

"nverwijderde snel en gemakkelijk de hersens via het achterhoofdsgat. Daarna beves-
tigde men het hoofd *"-"f op de romp met een stok en het geheel úerd stevig vastge-
bonden met windsels. Na het verwijderen der hersens en h"t behandelen uanl"
hersenholte bestreek men het hele hoofd met een dunne laag verwarmde hars, omdat
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r€sultaten opleverde. De kwestie zal wel zijn geweest dat die methode veel te lang
duurde - een paar jaar minstens - en dat het dus moeilijkheden kon geven bij het
terugvinden van het lichaam. En waarom gebruikte men altijd natroñ en niei het
eigenlijk veel beter werkende zout, dat in Egypte zo rijkelijk vôorhanden was? Na-
tron was tenslotte duurder. Het moest van vrij ver komen en de transportkosten
waren dus hoog. Maar natron vernietigde in een dood lichaam ook het aalwezigevet
en dit kwam de mummie ten goede. Tevens werd natron van de vroegste tijdenãf als
zuiverend beschouwd. De vondst van ontelbare tampons, doeken en potten met na-
tron heeft iedere twijfel op dit gebied weggenomen: èr werd nooit zout gebruikt.
Er is nog een tweede punt. Lang en vaak heeft men gedacht dat niet dioge natron,
maar eer ste¡ke oplossing werd gebruikt voor de dehydratie. De egyptoloog Dawson
bij voorbeeld nam aan dat men het lichaam rechtop in een reusaóhtige põt vol na-
tronoplossin gzette, met alleen het hoofd er buiten. Dit had men dan overtrokken met
een dikke laag hars om het goed te houden. Maar nergens in welk deel van Egypte
ook zijn dergelijke potten of stukken ervan ooit gevonden.
Andere egyptologen dachten weer aan een soorlimmense bakken, waarin de licha-
men in de oplossing bij elkaar lagen. Ze wilden daarmee verklaren hoe het kon dat
zoveel mummies uit de Natijd soms een arm of been missen, terwijl andere met vier
benen uit hun wikkels te voorschijn kwamen. Weer andere haddenstokken in plaats
van ledematen. Dit was naar men meende alleen te wijten aan dergelijke metúoden.
Er is echter ook een andere verklaring. Juist in de Natijd komen dergelijke slecht
behandelde mummies voor en dat was een tijd waarin hét uiterlijk van de mummie
belangrijker was dan wat er binnen de windsels school. Gewetenlóze balsemers kun-
nen heel goed het natron meer dan één keer hebben gebruikt, zodat de grootste
kracht er al uit was. Bovendien liet men de doden vaakzolang liggen, dat zeln staat
van ontbinding verkeerden als men ze in de natron legde.
Talrijke proefnemingen met natte en droge natron hebben er tenslotte toe geleid dat
we wel moeten kiezen voor de methode met droge natron. Hoeveel duiven én kippen
er niet in 'egyptologische' laboratoria gemummificeerd werden met meer of minder
succes is niet bekend, maar deze waren het uiteindelijk die de doorslag gaven.
Als de dode vanonder zijn natronberg te voorschijn kwam werd hij voorãð derde keer
onder handen genomen op zeer zorgvuldige wijze. Alle vullingen uit het lichaam en
alle met natron doortrokken tampons werden in grote potten gedaan en bewaard.
Het lichaam zelf werd uiterst zorgvuldig van binnen en van buiten met veel water
gewassen om de laatste natronsporen te verwijderen. Vervolgens werd het gedroogd
met linnen doeken, die ook werden bewaard. Nu was het de beurt van de nãgels om
verzotgd te worden. Tijdens de natronbehandeling had men die met draadjes vastge-
bonden opdat ze niet verloren zouden gaan. zewerden nu met henna .ooi g"u"ñd.
Ook de diverse lichaamsholten werden nu opgevuld om het lichaam er zo natuurlijk
mogelijk te doen uitzien. Het was door de dehydratie letterlijk tot op het bot vermä-
gerd- Dit kon tot speciale moelijkheden leiden. Er zijnmummies gevonden van men-
sen die tijdens hun leven wanstaltig dik waren maar na hun mummificatie zo mager
als ze behoorden te zijn. Alleen was de huid niet meegekrompen . . . Er zatdus niets
anders op dan om daar letterlijk reven in te leggen en de hele zaak stevig in te
wikkelen.
Voor het opvullen heeft men van alles en nog wat gebruikt. Hersenholten werden
vaak via- de ooropening volgegoten met vloeibare warme hars, die later stolde. Op
röntgenfoto's zijn die harsmassa's duidelijk te onderkennen. Wat de lichaamsholten
betreft had men het gemakkelijk in de tijd dat men er de pakketten met organen in
terugbracht, want die vulden d,e zaak aardigop. Maar als die organen in canopenva-
zen zaten moest er iets anders gebeuren. Dan vulde men op met zaagséI, met
gedroogd mos of met proppen linnen die in hars gedoopt waren. Zelfs heefi men bij
een mummie uit de 12de dynastie ( + 1g69 v. Chr.) ontdekt dat men een aardewer-
ken kom onder het borstbeen had geschoven om dit mooi vooruit te laten staan zodat
de borstkas gewelfd werd!
Een mummie die er zo'levend' mogelijk uitzagmoest natuurlijk ogen hebben, maar
deze gingen altijd verloren tijdens het balsernproces. Er móesten dus kunstogen
komen en die maakte men van een balletje stof waarop een iris werd geschilderd.lij
\ams9s IV verving men die bolletjes door twee uien (i) waarop een oãg was geschil-
derd. Eerst later kwam men ertoe kunstogen te maken van wiite steen met eðn pupil
van zwarte steen, wat een heel realistische indruk maakt.
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Incisie in de linker buikwand van een mum-
mie, netjes door de balsemers dichtge-
naaid.

Volgens het voorgeschreven balsemingsritueel moest nu de mummie worden behan-
deld'met kostbaré vet te zalven,*aarrnee de huid soepel werd gewreven om de inwik-
keling gemakkelijker te maken. Eerst werd het hele hoofd behandeld met myrrhe.
Dan volgde de rug met dure olie. 'De rug moet even soepel worden als die op aarde
was', zegt een tekst. Het masseren gebeurde volgens voorschrift niet met de blote
handen, maar met een stukje in olie gedrenkte stof. Borst en buik mochten niet
gemasseerd worden, want dan konden de pakkingen verschuiven en het mooie model
van de mummie zou beschadigd worden.
Na al deze werkzaamheden moest ten slotte nog de incisie in de onderbuik worden
'afgewerkt'. Dat kon op vrij eenvoudige wijze gedaan worden door de randen van de

snede tegen elkaar te trekken en er dan vloeibare hete was over uit te gieten die
meteen stolde en de zaak stevig en afdoende sloot. Voor koningen had men een

mooiere methode: op de snede werd een metalen plaatje gelegd, een lang ovaal of een

rechthoekdatvanbronsensomsvangoudwasgemaakt. Zo'nplaatkonversierdzijn
met een ingegraveerd oedjat-oog. Het oog van de god Horus. Een derde manier was

om de snede overhands dicht te naaien met grof garen, maar dit kwam heel wat
minder voor. Met het sluiten van de incisie was het ogenblik van het inwikkelen
aangebroken.
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Ingewikkeld mummiehoofd; erachter het masker. Dit is de mummie van Pa-chered uit de Ptolemeische rijd (331-30 v.Chr.). Louvre,
Parijs.
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Honderden metets zwachtel

En daar lag dan de wi geworden chet op
de balsemtafel, wachtend op de eindbe-
handeling, die altijd minstens twee we-
ken in beslag nam. Ervaren balsemers
konden direct zientot welke prijsklasse
de mummie behoorde, duur, tweede
soort of goedkoop. De eerste zag er zo
'levend'uit als bij de gevolgde methode
maar mogelijk was, maar zelfs de twee-
de en derde klas mummies mochten er
vaakwezen Ook een tweede klas mum-
mie was'leeggehaald' ,maàt dan op pri-
mitievere wijze, zodat er geen organen
overbleven om in canopen geborgen te
worden of in nette pakjes te worden bij-
geleverd. Want bij de tweede manier
had men afgezien van het maken van
een incisie en het bewaren der organen.
Men had bij deze behandeling via de
anus het lichaam volgespoten met zoge-
naamde'cederolie', die bedoeld was om
de organen door de bijtende werking
ervan op te lossen, waardoor ze na de
natronbehandeling mét de olie konden
weglopen door de afsluitende plug uit de
anus te verwijderen.
De naam'cederolie' was een mooie term
voor een zure vloeistof die men verkreeg
door de bast van jeneverbesstruiken te
distilleren en dit vocht te mengen met
terebintolie en teer. Ceders, al dan niet
van de Libanon, kwamen er beslist niet
aan te pas. Deze 'cederolie' was echter
nog te duur voor de goedkoopste metho-
de. Deze bestond er eenvoudigweg uit,
dat men de darmen een lavement gaf
met water of een ander spoelmiddel om
deze te reinigen. Daarna ging het
lichaam onder de natron en na zeventig
dagen had men een heel redelijke mum-
mie, die vaak houdbaar bleek tot onze
tijd toe. Trouwens, ook de tweede me-
thode leverde vaak'goede' mummies.
De lege lichaamsholten, die niet met de
gemummificeerde organen konden wor-
den opgevuld, stopte men vol proppen
linnen die in hars waren gedoopt, met
zaagselen zelfs wel met zand als de bal-
semers over weinig geweten beschik-
ten.
Vreemd genoeg werd deze methode
zelfs wel door vorstelijke personen uit-

gekozen. Koningin Asjet, de gemalin
van farao Mentoehotep II (2040-2010
v. Chr.), werd op dezewijze behandeld,
evenals prinses Majet, die gelijk met
haar begraven werd. Vóór het inwikke-
len van de mummie waren echter nog
een aantal handelingen nodig. Tijdens
het Nieuwe Rijk moest de mummie,
zeker waar het het gezicht betrof, een

soort plastische chirurgie ondergaan.
De neusgaten werden weer bol gemaakt
met kleine propjes linnen, evenals de
ingevallen wangen en eventueel de
mond. Dit kon tot nare gevolgen leiden,
zoals te zien is bij de mummie van
koningin Henttawi uit de 2 I ste dynastie
(1075-935 v. Chr.), die tijdens het op-
vullen van haar gezicht kennelijk nog
niet voldoende gedroogd was. De wan-
gen werden opgevuld met klei, en door-
dat na het wikkelen de huid nog kromp
zijn de wangen gebarsten, wat nogal
luguber staat.
Het gezicht kon opgemaakt worden
door de kunstogen in te brengen en
make-up te gebruiken, zoals rood voor
de wangen en het duidelijk aanzetten
van wenkbrauwen en oogranden. Soms
werd de hele mummie beschilderd met
een gele kleur voor de vrouwen en oker-
rood voor de mannen. En dan was het
moment aangebroken voor het aan-
brengen van de vele sieraden, die al dan
niet persoonlijk bezit waren geweest of
speciaal voor de begrafenis waren ver-
vaardigd. Om de hals kwamen zwaÍe
halskralen en kettingen van goud of
kralen. In de oren werden oorhangers
aangebracht. Ringen pronkten aan vin-
gers en tenen, brede armbanden om de
armen, kostbare banden om de benen.
Eerst nadat alles klaar en deugdelijk
geïnspecteerd was kon men met het
inwikkelen beginnen, het werk van spe-

cialisten in dit vak.
In de balsemruimte was alles hiervoor
klaargelegd, gesorteerd naar soort en in
de juiste volgorde. De hoeveelheid tex-
tiel die te pas kwam aan de wikkeling is
zeker verbazingwekkend. Van de
zwachtels, breed en smal, van heel fijn
tot grover linnen, waren honderden me-
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ters aanwezig. Het linnen dat hiervoor
nodig was kon nieuw zijn, geleverd door
speciale weverijen die de eindeloze lin-
ten naar maat afleverden, of men had
repen gescheurd van de kleren van de
dode. Ook kon men eer bewijzen via
deze windsels door deze te maken van
familielinnen waarop nog opschriften
staan als 'Koning Mentoehotep'. Hier
ging het dus om koninklijk linnen. Een
andere maal stond er op'Vereerd linnen
uit de tempel van Amon', en zoiets was
zéér kostbaar. In de tempels werden de
godenbeelden altijd aangekleed, en als
een beeld een nieuwe uitmonstering
kreeg, kwam het oude vrij en werd, zijn-
de sterk magisch beladen, duur ver-
kocht aan liefhebbers. Als aardige bij-
zonderheid moet nog worden vermeld,
dat er windsels zijn gevonden waarop
bijna uitgewiste wasnummers staan van
de wasserij die dit familielinnen reinig-
de.
Dat het inwikkelen gepaard ging met
eindeloze rituelen, gebeden en aanroe-
pingen, spreekt natuurlijk vanzelf. Dit
werd gedaan door de balsemers, maar
ook door daartoe aangestelde priesters,
die eveneens wezen waar bePaalde
amuletten tussen de zwachtels moesten
worden aangebracht. Tragisch is na-
tuurlijk dat het juist dezevaak kostbare
amuletten waren die de hebzucht van de
grafrovers nog eens extra aanwakker-
den. Ze scheurden dan de windsels
kapot en braken soms de hele mummie
aan stukken als de amuletten niet vlug
genoeg gevonden werden. Hoeveel
mummies op dezemanier aan devernie-
tiging werden prijsgegeven is niet te
schatten, maar menigeen moest eÍ aan
geloven, van de koningen af tot kleine
ambtenaren toe.
Het inwikkelen begon bij de vingers,
een zorgvuldig werk. Soms werden er na

het zwachtelen gouden doppen over de

vingers heengeschoven, zoals bij Toet-
anchamon werd gedaan. Ook mooie rin-
gen werden over de zwachtels gescho-

ven. Dan kwamen de tenen aan de
beurt; elk ervan werd evenals de vingers
apart ingewikkeld. De manier van in-



wikkelen van de armen was in zekere
zin aan mode gebonden. De benen kon-
den alleen gestrekt worden geplaatst. In
het begin legde men de armen langs het
lichaam met recht gestrekte handen, die
bij de vrouwen op de dijen lagen, maar
bij de mannen gekruist over de genita-
liën - die apart werden gewikkeld -
geplaatst werden. Vanafde l8de dynas-
tie werden echter de handen over de
borst gekruist gelegd. Praktisch alle
farao's van de l9de en 20ste dynastie
werden op die manier ingewikkeld. De
handen lagen dan op de schouders en
konden de emblemen van het konings-
schap vasthouden, de kromstaf en de
gesel. Een heel enkele keer lag slechts
één arm gekruist en de andere gestrekt.
In later tijd keert men ineens weer terug
tot de houding met gestrekte armen,
met enige variatie bij de vrouwen. De
gestrekte handen liggen óf tegen de bui-
tenkant van de dijen óf tegen de binnen-
kant. De handen van de mannen bedek-
ken als vroeger de geslachtsdelen. Van
die tijd af volgen de varianten elkaar
sneller op. In de periode van de Ptole-
meeën (323-30 v. Chr.) kiest men weer
voor gekruiste armen, en ten tijde van
de Romeinen voor de gestrekte armen.
Na het plaatsen van de armen kon het
grote werk beginnen en dit was allesbe-
halve gemakkelijk, want de zwachtels
moesten stevig worden aangetrokken
opdat ze niet konden glijden en daar-
door losraken, wat bij een naar beneden
smaller toelopend lichaam gauw kon
gebeuren. Vooral het hoofd vereiste
grote zorg, want dit moest zoveelmoge-
lijk gelijkenis met de levende behouden.
De volgorde van de toe te passen zwach-
tels en waden was nauwkeurig voorge-
schreven. Het magische getal 7 speelde
hierbij een belangrijke rol. Zeven wa-
den werden gebruikt en de zwachtels en
amuletten gingen ook vaak in een veel-
voud van zeven.
De waden waren als regel enorm groot:
120 bij 450 cm. Zewerd.en bij het begin
en het einde om de mummie gewikkeld.
De overtollige stof werd aan hoofd- en
voeteneind stevig vastgeknoopt, waarna
er weer banden omheen kwamen - in de
lengte én in de breedte - om alles stevig
te verankeren. Bij het wikkelen van het
hoofd werden soms vele kleine tampons
van linnen meegewikkeld, die ieder de
naam van een bepaalde godheid droe-
gen. Ook amuletten werden hierbij rij-
kelijk gebruikt. De windsels hadden
goed houvast, doordat men ze telkens

met een slag om de hals vastzette,zodat
er niets kon verglijden.
Dat er zelfs bij de vervaardiging van
mummies op zijn tijd wel eens vreemde
dingen voorkwamen, ondervond de ar-
cheoloog Winlock, die bij het uitwikke-
len van een mummie de kleine skeletjes
van twee muizen tussen twee lagen ban-
dages vond. Hoe kwamen die daar? De
enige verklaring is, dat buiten medewe-
ten van de balsemers misschien
's nachts als de mannen naar huis waren

- die muizen waren aangetrokken door
de zoete geur van de harsen en zich al
knabbelend een weg hadden gebaand
naar het interieur van de mummie.
Toen de mannen de volgende dag terug-
keerden, zagen ze kennelijk het knab-
belgat niet en de volgende wikkels slo-
ten het gat keurig af!
Om alle windsels steviger te maken en
beter op hun plaats te houden werden ze
gedrenkt in vloeibare hars, terwijl men
ook nog geregeld de hele massa met
gom overstreek. Vandaar dat het hele
windselpakket meestal een vaste massa
vormde.
Wanneer de hele mummie klaar was en
de laatste wade was aangebracht, werd
deze roodgeverfd na van achteren te
zijn dichtgenaaid. Dit was de zoge-
naamde Osiris-wade. Over hoofd en
schouders van de mummie werd dan het
mummiemasker, in de gelijkenis van de
dode in geïdealiseerde vorm, geplaatst.

Breukvlak van een haar van een mummie
uit ca. 4000 v.Chr., geþtografeerd na rehy-
dratie.

Van deze mummiemaskers zijn schitte-
rende voorbeelden bekend, zoals dat
van Toetanchamon, dat van massief
goud is en nog altijd de mummie bedekt,
die ligt opgebaard in de stenen sarco-
faag in het graf van de jonge koning.
De mummie was nu wel klaar, maar er
bleef een grote massa rommel over, die
wel vies was, maar toch magische
krachten bezat en dus niet zomaar kon
worden weggegooid. Alles werd bijeen
gegaard en opgeborgen in grote aarden
potten. Zelfshet opveegsel van de vloer
werd netjes ingepakt, want het was
altijd mogelijk dat daar een stukje
nagel, opperhuid of een haar van de
overledene tussen zatt De potten wer-
den op enige afstand van het graf apart
begraven in een soort klein grafie. De
balsemingsmaterialen van Toetanch-
amon, opgeborgen in twaalf grote pot-
ten, zijn zeer bekend geworden. Dank
zij het opgraven van die potten wist
Howard Carter dat de jong gestorven
farao inderdaad in de Vallei der Konin-
gen was begraven. Het ging er maar om
de plaats te vinden. Alleen aan Howard
Carters doorzettingsvermogen hebben
we het te danken dat de vondst van dat
kleine, volgestouwde en vrijwel onge-
stoorde graf mogelijk was!
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De lange weg naar het graf

Eindelijk was dan toch de dag aangebroken waarop de gereedgekomen mummie aan
de aarde kon worden toevertrouwd, in het graf dat al zo lang voor zijn of haar
ontvangst klaar was. De mummie lag weer op het mooie staatsiebed in de vorm van
een langgerekte leeuw. Aan het hoofdeinde, dat iets hoger was dan het voeteneinde,
bevonden zich twee leeuwekoppen; de twee staarten bogen zich vanaf het voe-
teneinde in een sierlijke boog over de mummie. De poten van het bed eindigden in
leeuweklauwen. De priesters riepen de laatste rituele kreten: 'Gij herleeft! Gij her-
leeft voor eeuwig. Gij zijt weer jong, glj zijt opnieuw jong voor eeuwig!' Daarna
konden ze zich naar de familie begeven om te vertellen dat de mummie klaar was en
de begrafenis kon plaatshebben. En dan begon een tijd van grote drukte.
Nu kunnen we wel aannemen dat de familie al eerder een seintje had gehad, want er
moest heel wat worden gedaan. Het opstellen van de begrafenisstoet moet heel wat
moeite hebben gekost. Allefamilieleden, vrienden en kennissen moesten een uitnodi-
ging hebben en ze moesten de tijd hebben om te kunnen komen. Voor een begrafenis
van een mummie-eerste-klas was de stoet eindeloos lang. In de vroege ochtend ver-
trok men van het sterfhuis naar de steiger aan de Nijl van waaruit de overvaartnaar
de westelijke oever zou plaatshebben. Het lawaai dat de stoet begeleidde, moet groot
geweest zijn,want het waren niet alleen de vrouwen en kinderen die jammerden en
gilden. Een familie van enige betekenis zorgde ervoor een groot aantalklaagvrouwen
te hebben besteld, die nog veel harder konden jammeren en gillen, die meesterlijk
konden schreien, de borsten stukkrabben, haren uittrekken en effectvol met modder
en stof een gezicht konden bewerken. Zúke vrouwen zakten soms in elkaar, steun-
den elkaar en voerden aldus een prachtig kijkspel op. Allen droegen de voorgeschre-
ven grijsblauwe rouwkleding en verdrongen zich om de nog lege lijkkist, die onder
een katafalk op een slede stond, welke door een aantal ossen werd voortgetrokken.
Het moet een stoffige boel zijn geweest, gezien de niet al te beste wegen van die tijd.
Het vooruitzicht die loodzware slede naar de in de woestijn gelegen necropolis te
moeten slepen was niet bepaald plezierig en moet menigeen bezwaardhebben, want
al waren er paden, dat woestijngebied was nogal geaccidenteerd en lag vol stenen. En
omdat het graf vaak in een heuvel was uitgehouwen, kwam daar nog eens het
omhoog slepen van die zwaÍe kist bij, wat echter nog niets was vergeleken bij het
karwei van de afdaling in het graf langs een betrekkelijk smalle gang en vaak over
steile trappen die in de rotsen waren uitgehakt.
Wie zelf via de eindeloze trappen en hellende gangen van de koningsgraven uit de
18de en 19de dynastie tot in de diepe grafkamer is afgedaald, beseft pas wat dit
betekend moet hebben voor hen die met het vervoer van de sarcofaag belast waren.
Een farao lag bovendien niet in slechts êên, maar in een heel nest van kisten, waarvan
er ê,ên van massief goud kon zijn, zoals bij Toetanchamon het geval was. Bovenal
mocht er bij het transport geen enkele fout begaan worden, want dat zou groot
ongeluk betekenen.
De stoet is vaak met een verhuizing vergeleken en in feite was het dat natuurlijk ook.
De dode verhuisde immers met zijn hele aardse hebben en houden van zijn huis op
aardenaar zijn Huis voor de Eeuwigheid,zoals het graf genoemd werd. Vandaar dat
de stoet opende met een aantal bedienden die prachtige boeketten droegen van fris
geplukte blauwe lotusbloemen, opgemaakt met veel groen blad. Degenen die volg-
den droegen grote bladen met eten: broden en koeken, groenten van allerlei soort,
rauw en gekookt, fruit, enorme stukken gebraden vlees en hele kalfs- en runderkop-
pen die wel gegrilld zullen zijn geweest. Geroosterde vogels van allerlei soort, vaak in
aparte kistjes verpakt die de vorm van het vleesstuk hadden, moesten ervoor zoÍgen
dat de dode in het hiernamaals kon genieten van een uitstekende maaltijd, zoals hij
altijd gewend was geweest.
Op de bedienden met voedsel volgden die welke grote kruiken met wijn en bier

38



droegen, maar ook mooie vazenmet dure oliën en cosmetica. Na hen kwamen de
mannen met het meubilair: tafels en stoelen, bankjes en voetenbankjes, kisten en

kasten, dozen en bladen vol linnengoed en kleren. Had de dode een rijtuigje op twee
wielen bezeten, dan reed dit ook mee. Een aparte groep vormden zij die de persoon-
lijke bezittingen meedroegen: sieraden van goud, ingelegd met sierstenen en glaspas-

ta in tere kleuren, wapens voor dejacht, wandelstokken, eventuele scepters, waaiers
en vliegenkwasten, soms speelgoed uit de kinderjaren van de dode en een enkel
familiesouvenier. Een speciale plaats was ingeruimd voor hen die de canopenkist
droegen en de kisten met oesjebti's, een groot aantal beeldjes, die voor de overledene
moesten werken indien ze daartoe in het hiernamaals zouden worden opgeroepen.
Dan volgden de vazen en vaatwerken, van albast en brons, hardsteen of fijn aarde-
werk, waarmee later de plengoffers zouden worden uitgegoten. Paletten en inkt-
potjes, rietpennen en penselen en schrijfplankjes, in combinatie met schminkpalet-
ten en make-updozen wisselden af met de lange wandelstokken zonder welke geen

Egyptenaar zich op straat begaf.
Na al die mooie en vaak uitermate dure voorwerpen volgde er êên dat er vreemd en

zelfs ietwat luguber uitzag. Dat was de eveneens op een slede voortgesleepte tekenoe,
een vormloos ding, soms voorzien van een even vormloze kop, bestaande uit een met
stro opgevulde dierehuid. Wat die tekenoe nu precies geweest is, weten we niet.
Mogelijk was het een soort zondebok die alle door de dode bedreven kwalijke daden
op zich nam en hem daarmee zuiverde voor het tweede leven. Het was een oeroud
gebruik, stammend uit de verre prehistorie. De'zondebok' zou later worden geof-
ferd, samen met de ossen die zijn slede voorttrokken. Men ziet er ook wel eens een

soort sublimatie in van de mensenoffers die heel lang geleden plaatshadden, maar
die al snel zuiver symbolisch werden. Zebleven het langst voortbestaan in het verre
Nubië, dat echter altijd een sterke Egyptische beihvloeding onderging.Na de teke-
noevolgdevaak ook een goedgelijkend beeld van de overledene, dat eveneens op een
slede werd voortgetrokken.
En dan volgde als laatste de grote slede met de lijkkist onder de prachtige, kleurige
katafalk, die bestond uit een geraamte van houten latten waaÍaan geborduurde gor-
dijnen waren opgehangen welke gemakkelijk konden worden weggeslagen om bij de
lijkkist te kunnen. Dezekatafalk stond op een bootvormig voetstuk met aan weers-
kanten beelden van Isis en Nefthys.
Zodra de kop van de stoet de steiger bereikte, begon men zich in te schepen op een
aantal boten die hiervoor gereed lagen. Het mooiste schip was bestemd voor de
katafalk met de lijkkist en de twee beelden, die in tegenwoordigheid van de sem-
priester die het hele ritueel leidde naar de overkant voeren. Dit schip werd getrokken
door een fikse sleepboot met grote bemanning. Op de sleepboot stond een grote hut,
en op het dak daarvan verzamelden zich de nog altijd tekeergaande klaagvrouwen,
die nu hun gebaren en kreten richtten tot de boot met de katafalk.
Langzaamvoer de vloot van schepen de Nijl over tot aan de steiger aan de overkant.
Daar ging alles en iedereen aan land te midden van een soort kleine kermis die er
plaats had. In de kraampjes namelijk kon men inderhaast nog allerlei begrafenisar-
tikelen kopen, waarvan gebruik werd gemaakt door hen die daartoe nog geen gele-
genheid hadden gehad, want hier op de westoever voegden zich vele mensen, die
daar hun werk hadden, bij de stoet.
En dan trok de stoet door het welige groene akkerland, op weg naar de woestijn aan
de voet der Thebaanse bergen. Die tocht ging redelijk gemakkelijk , maar als de weg
door de woestijn begon te lopen kwamen de moeilijkheden al snel. De slede met de
katafalk kon niet langer dienst doen. De ossen werden uitgespannen. Eerst trokken
de mannen de slede nog een eindje voort, maar het bleek al gauw duidelijk dat men
de katafalk beter zelf kon dragen. Nu liep de sem-priester, gekleed in de panterhuid,
voorop, sprenkelde wijwater en offerde brandende wierook. Dan arriveerde de
stoet eindelijk bij de balsemwerkplaats bij het graf , waar alles gereed stond voor de
laatste rituele handelingen met de mummie. De lijkkist werd van de katafalk getild
en neergezet. De mummie werd er in gelegd en het deksel gesloten, waarna de kist
rechtop werd gezet, steunend tegen de stèle voor het graf waarop de goede daden van
de dode gebeiteld stonden. Het belangrijkste moment van de bijzetting was aange-
broken. De dode, die nog altijd een stijve mummie was, moest het leven terugontvan-
gen door de activiteiten van de sem-priester, hierbij de intermediair. Het was het
moment voor het ritueel van het openen van de mond.
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Het openen van de mond

In het oude Egypte, waar de samenleving doortrokken was van religie en magie,

bestond er te midden van honderden ceremonieðn van allerlei soort en op velerlei
gebied niet één die zo belangrijk was voor de individuele mens als de rituele hande-

iing die bekend stond onder de term 'het openen van de mond'.
NJkan men bij het horen van die naam op vreemde gedachten komen. Werd van een

mummie dan werkelijk de mond met geweld geopend, zoals men zou kunnen opma-

ken uit door de aanschouwer niet begrepen afbeeldingen? Het is wel zowat de opvat-

ting van de doorsneegids in Egypte, die toeristen 'verklaringen' geeft van wat daar

allðmaal met die ongelukkige mummie gebeurde. We kennen zelf de uitdrukking
'breek me de bek niet open', die weinig elegant is, maar wel duidelijk. Volgens de

gidsen gebeurde dat in het faraonische Egypte dus letterlijk, en menigeen zal wel een

iitting van afschuw hebben gevoeld bij het idee van een dergelijke lijkschennis.

De wãarheid is gelukkig heel anders. Het openen van de mond was een diepzinnige
en fijnzinnige ceremonie om de dode te doen herleven. Een ceremonie bovendien die

uit dê grijze oudheid stamde en langzaam geëvolueerd was tot de ingewikkelde han-

delingén die plaatshadden vanaf het Nieuwe Rijk, dus ongeveer vanaf 1570 v. Chr.
Het felangrijkste instrument dat bij dit ceremonieel gebruikt werd - en dat men ziet

op iedere a-fbeelding die met mummificatie te maken heeft -, is een soort kleine dissel

*uu.rn." de vaak als Anoebis uitgedoste priester de handelingen verrichtte. Moeten

we er nog bij zeggen dat de priester met dit instrument nooit daadwerkelijk en met
geweld de mond opende? Het was wél bestemd om er rituele bewegingen mee te

maken.
De ceremonie van het openen van de mond vond meermalen plaats en had niet alleen

betrekking op de mond, maar op alle openingen van het hoofd: oren, neus en ogen. De

rite moet dan ook vrij lang geduurd hebben en er bestaan genoeg afbeeldingen van

om er een idee van te geven, al zljn er wel diverse varianten wat betreft de details'
In het kort komt het openen van de mond hierop neer: de gevolgen van de mummifi-
catie moeten ongedaan worden gemaakt. De mummie moet weer olevend' worden en

het gebruik van zijn organen en ledematen terugkrijgen. Hij moet weer kunnen

ademen, praten, zien en horen, eten en drinken en zijn armen en benen kunnen

bewegen. De belangrijkste taak van de sem-priester is, dit te bewerkstelligen.
Tot aãn het Nieuwe Rijk werd deze ceremonie in een soort tot dit doel opgerichte

rouwkapel verricht. Daarna heeft hij plaats vóór het graf zelf , eer de mummie in zijn
sarcofaâg in de diepte wordt neergelaten. Door het openen van de mond is de dode er

zeker van dat zijn iiel rustig het graf kan verlaten en er weer kan terugkeren. Omdat
de ceremonie tijdens het Nieuwe Rijk zijn meest volledige vorm bereikt, wordt daar-
van een beschrijving gegeven. Een van de allermooiste afbeeldingen hiervan bevindt
zich in het graf van Rechmire te Thebe. Vóór het Nieuwe Rijk waren de ceremonieën
in de rouwkapel nog betrekkelijk eenvoudig, maar zodra ze worden uitgevoerd vóór

het graf zelf àijn ze langdurig en ingewikkeld, wat onder andere wordt veroorzaakt
dooihet tweemaal uitvoeren van iedere handeling, eenmaal voor Beneden-Egypte en

eenmaal voor Boven-Egypte. Tenslotte heette het rijk niet voor niets De Twee Lan-
den.
Zoals al gezegd, er waren varianten op de handelingen. Soms werd de mummie weer

uit de kiJt getild en rechtop op een zeer klein zandheuveltje bij het graf neetgezet.
Een anderãkeer werd hij õpnieuw op het dodenbed geplaatst in liggende houding.

Voor de aanwezigenwas hiermee het hoogtepunt van de begrafenis aangebroken en

tevens het verlossende moment van te weten dat er nu gauw een einde zou komen aan

de schier eindeloze rouwperiode, die voor veel mensen toch een onaangename tijd
moet zijn geweest. In zekere zin keerde ook voor hen het leven weer terug, nadat
iedereen had deelgenomen aan het begrafenismaal.
Bij de begrafenis van een zeer hooggeplaatst en dus rijk iemand was een groot aantal

4T

Papyrustekening met grafritueel.
Linksboven: klaagvrouw en priester díe het
ritueel van het openenvan de mond uitvoe-
renvoor de mummie van Neb-ged.
Erachter: het graf met de schacht naar de

graJkamer, waarin de ba-vogel naar de

grffiamer vliegt. Het graf heeft verschei-

dene kamers met de mummie, de gofuit-
rusting, etc. Boven de grafkamer herriist de

dode met de rijzende zon.
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priesters aanwezig. Natuurlijk had de sem-priester de voornaamste rol, maar men
moet ook de leespriester niet vergeten, die tot taak had uit de door hem meegebrach-
te papyri allerlei teksten voor te lezen. De sem-priester was altijd iemand uit de
priesterschap van Ptah uit Memphis; daarop wees de door hem gedragen panterhuid.
Priesters van andere goden vertegenwoordigden hun eigen priesterschappen indien
de dode erg belangrijk was. Een belangrijke rol kon eventueel ook de zoon van de
overledene spelen. Dat was dan symbolisch Horus, de zoon van de Osiris die de dode
geworden was.
Bij het openen van de mond was een groot aantal rituele voorwerpen vereist, waar-

onder de reeds genoemde dissel de belangrijkste was. Ook konden er verscheidene
dissels zijn indien er een heel uitgebreid ritueel plaatsvond. Er waren ook kleine
zagen nodig om te 'openen', evenals vele kostbare vazen voor plengoffers en het
sprenkelen van wijwater. Gewijde sjerpen lagen naast messen van vuursteen en pot-
ten met zalven. Het belangrijkste voorwerp na de dissel was een gouden vinger.
wierook, wijn, wijwater stond eveneens gereed voor gebruik tijdens de plechtighe-
den. Een voorwerp dat er soms ook bij lag, was een houten ossepoot, diè de plãats
innam van een echte poot, afkomstig was van een ter plekke geofferde os, die ook zijn
hart moest afstaan voor de ceremonie.
De ceremonie begon ermee dat de dode eerst gereinigd werd met wolken wierook en
vele libaties. Had men een rund met de stoet meegevoerd, dan wàs nu het moment
om dit te doden, te slachten en de benodigde onderdelen apart te leggen. En dan was
het grote ogenblik aangebroken. De sem-priester kwam naar voren en maakte met
de dissel de vereiste gebaren. Daarna nam hij de zaag op en werkte daarmee. Dan
kwam de gouden vinger aan de beurt, die naar de mont werd gebracht. Dat was het
moment waarop de dode in het hiernamaals wederom tot leven kwam. Symbolisch at
hij van de hem na de ceremonie toegereikte druiven en hij nam een sloli wijn uit een
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Mummie uit de Natijd. Binnen in de sqrco-

faag schilderíng van een zielevogel, frory-
taal gezien, hetgeen ongebruíkelijk is in de

Egyptísche kunst. Gregoriaans Museum,
Vaticaan.

beker. Met een struisveer - die ook gemaakt kon zijn van verguld hout of iets derge-

lijks - werd hem lucht toegewuifd en daarmee haalde hij weer 1d9.. De dode kon nu

dêehemen aan het begrafenismaal waartoe hij werd uitgenodigd, nadat hij voor-de

zoveelste maal gezuivérd was met wierook en overgietingen met wijwater. Hadden

de gasten en dJdode de maaltijd op, dan trad de sem'ptiester nog eenmaalna,at
uorãn 

"n 
raakte met de dissel de mond van de mummie nog eens aan' Dit was zijn

laatste handeling. Hij kon zijn spullen bijeen rapen en vertrekken met alle andere

priesters. De gasten vertrokken na afscheid te hebben genomen van de familie. De

iamilie keerdé apart naar"huis terug. Nu was er alleen nog werk voor de met het

definitief sluiten van het graf belaste mannen. Eerst moest natuurlijk de loodzware

lijkkist in het diepe graf worden neergelaten bij het licht van op de bodem geplaatste

oiielampjes. gieitoã kon de kist omlaag gedragen worden door een benodigd aantal
munnen, *uarbij iemand voorop liep meleen wierookbrander, maar het kon ook dat

er stellages *erden opgericht die het werkvergemakkelijkten met takels en dergelij-
ke, zoalJin de Natijd werd gedaan. Als de kist eenmaal stond, moesten de voorwer-
pen voor het leven in het hiérnamaals rondom worden neetgezet, ieder op de eigen

voorgeschreven plaats, waaÍ ze de sterkste magische uitwerking hadden. Nadat dit
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was gebeurd, kon eindelijk de metselaar aantreden die het graf op deugdelijke wijze
moest afsluiten zodat de dode veilig tot in lengte van dagen kon blijven liggen, in de
zekere wetenschap dat er niets was nagelaten om hem het eeuwige leven te bezorgen.
Dat de wereld ook boeven bevatte, die zonder enige eerbied voor de dood graven
zouden openen en beroven en mummies zouden uitwikkelen en vernielen, kon ieder
natuurlijk wel weten, maar mogelijk schoof hij zulke nare gedachten maar van zich
af, ofschoon er wel degelijk teksten bestaan die van minder hoop op de toekomst
getuigen.
Het spreekt vanzelf dat niets zoveel garanties voor de hemelse toekomst gaf als grote
rijkdom. De arme sloeber die in een oud matje gerold onder het zand werd begraven,

. had heel wat minder van die toekomst te hopen dan de farao die met alle op dit gebied
ten dienste staande middelen zijn Huis van de Eeuwigheid betrok. Op zijn best kon
die arme hopen dat zijn naam vermeld zou staan in het graf van zijn meester. Hij
deelde dan in alle voordelen zoals offers, gebeden, ceremonieën en de rest.
Wie rijk was kon zich bij voorbeeld verzekeren van teksten om hem in het hierna-
maals te beschermen. In het Oude Rijk waren dergelijke teksten nog voorbehouden
aan de koningen. zewerden aangebracht op de wanden van kamers en gangen in de
oiramiden. Dit ziin de zogenaamde 'piramidenteksten'. In het Middenrijk kwamen
dergelijke ook ter beschikking van particulieren en ging men ertoe over ze aan te
brengen op de binnenwanden van de lijkkist. Deze worden'coffinteksten' genoemd,
naar het Engelse woord voor doodkist. In het Nieuwe Rijk gaat men over tot een
geheel andere vorm. Dan komen uit de oude teksten de zogenaamde dodenboeken tot
stand die, op een papyrusrol geschreven en voorzien van vaak magnifieke illustraties,
aan de dode in zijn kist worden meegegeven. De dodenboeken zijn een verzameling
toverformules of bezweringen waarmee vooral het herleven van de mummie bewerk-
stelligd wordt. Ze helpen mee bij het tot stand komen van een goed verblijf in het rijk
van Osiris.
Een kostbare, maaÍ uiteraard zeer effectieve handeling was het maken van een pel-
grimsreis naar de heilige stad Abydos, waar zich het graf van Osiris bevond en waar
zijn hoofd door Isis gevonden werd. Ze had reeds alle andere stukken van de ver-
moorde koning bijeengezocht en vanzelfsprekend volgde hieruit dat zijn graf in die
stad kwam. wie dicht bij Abydos woonde had het helemaal goed. Dan kon men
rusten in de buurt van de dodengod en deelnemen aan alle offers en rituele handelin-
gen die te zijner eer in Abydos werden gevierd. Wie echter ver van Abydos stierf
stond een andere mogelijkheid ten dienste, die ook heel wat goedkoper uitviel dan bij
voorbeeld de vaart over de Nijl naar Abydos van een in Thebe heersende farao, wiens
mummie eerst naar Abydos werd gebracht om dan weer terug te gaan naar Thebe, of
eventueel naar Memphis wanneer dat de hoofdstad van het land was.
Wie minder rijk was dan een farao of hoge ambtenaar liet voor zichzelf eenstèle van
steen maken waarop de naam en positie van de dode vermeld stonden. Fer schip
bracht men deze stèle naar Abydos, die daar dan werd opgesteld in de tempel. Het
was een heel wat goedkopere methode dan de echte pelgrimage, dieveel moet hebben
gekost, maar toch altijd nog veel te duur voor de gewone man.

Mummiehoofd. Deze zwaar beschadigde
mummíe kan legen vergoeding door toeris-
ten worden bezichtigd.

Vignet van de Papyrus Jumilhac.
Het vignet stelt de jaarlijkse ceremonie van
de Ontluikende Osiris voor. Op deze wijze
herdenkt men in de wereld der levenden de
opslandíngvan Osiris. De mummie van Osi-
ris is hier in ityphallísche toestand ingewik-
keld en begroeíd met korenaren. Beelden
van Ostris, ingezaaid met graan dat in het
graf ontkiemde na besproeid te zijn, werden
aan de dode meegegeven.
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$lerkers rond de begrafenis

Hoeveel mensen er hun brood moeten hebben verdiend met het behandelen, vervoe-

ren en bijzetten van mummies is niet te schatten. Zeker is, dat een groot deel van de

kosten rónd een dure begrafenis in hún zakken terechtkwam. In de eerste plaats

*ur"n er de steenwerkers, die het graf moesten uithakken in de rots, om het daarna

te versieren met reliëfs en schildãringen. Dan waren er al die mensen die belast

*ur"n met minder aangename werkjes als vervoer van de dode en zijn mummificatie.
priesters waren er in overdaad nodþ en iedere priester had natuurlijk helpers. Dan

waren er de mannen die sarcofagen of lijkkisten van hout en steen maakten, en

anderen die deze moesten versieren. Het samenstellen van boeketten en bloemversie-

ringen voor de offers was een vak op zichzelf.
lndÏrect verdienden er ook vele anderen hun brood met de dood van hun mede-

Egyptenaren. Het vergaren en vervoeren van natron was hun werk. Het maken van

Uír"n, dodenbedden, Èatafalken, sleden, canopenvazen en -kisten en opvouwbareof

uitneembare bouwseltjes voor de balseming waren het werk van vakmensen' Er

*ui"n wevers die de dunne grote rouwsluierJvoor de treurende vrouwen vervaardig-

den, en anderen die de witte linten weefden, welke iedereen die in een begrafenisstoet

-""ti"p behoorde te dragen. Die linten werden om het voorhoofd gebonden en in de

nãf uättg"ttrikt. Wedùwen hadden haarnetten nodig en treurvrouwen wijde,

lema*eíijf. te scheuren rouwkleding. Daarnaast moet de vervaardiging van zwach-

tels een goede industrie zijn geweest.

ü"t U"Àäf.nismaal en al ñeivoedsel voor de dode zal wel zijn klaargemaakt door de

koks van de familie. Dit maal, en zeker het dodenmaal dat' in het graf werd meege-

g"u"n, moest met de grootste zorg worden bereid, want dat moest ten slotte tot in
i*gtË van dagen g"gãten kunneñ worden. Dat dergelijke maaltijden zeer_copieus

*ui.n, bewijzãn dãrõsten die geregeld gevonden zijn. Er is bij voorbeeld het beroem-

de graimaaivan de dame-zonder-tanden uit de 2de dynastie, dat in ongeschonden

toeítand door Emery werd gevonden in Sakkara. Op een groot aantal borden stond

voor deze dame het volgendðuitgestald: een bord gerstebrij, een duivenpastei, gebra-

den kwartels, een keurig driehoekig broodje, gebraden lendestukken en bouten van

een vette os, een aantafvissen, vijgencompôte, honingtaartjes, kaas en wijn' Voor-

waar geen kieinigheid voor een oude dame. Maar er zat eenheel navrant kantje aan

het geîeel: de arñre dame kon door haar slechte gebit slech$ a.an êên kant een beetje

kauien en ze moet in haar leven hevige pijnen hebben geleden gezien de toestand

van de hier en daar door ontstekingen geperforeerde kaken.

Zij diehetgenot smaakten om levend en wel te mogen deelnemen aan het maal na de

U"iiaf"niriadden het beter, zelfs al was een groot deel van het meegebrachte voed-

seiin de eerste plaats bestemd voor de dode, voor de goden en voof de priesters' Het

restant bleek eihter ruimschoots voldoende te zijn voor de gasten, zeker bij de begra-

fenis van een farao. We weten dat uit wat de gasten overlieten na de bijzetting van

Toetanchamon. Bij de potten met de overblijfselen van de mummificatie bleken er

ook resten te zljnian ñet begrafenismaal: afgekloven botten van ossen en vogels,

borden, schotels- en flessen. Kénnelijk mocht het daarbij gebruikte servies voor niets

anders gebruikt worden. Vandaar dat de kwaliteit ervan niet al te hoog was.

Het begiafenismaal moet ontspanning hebben gebracht na alle drukte en inspanning

van de-bijzetting. Men genoofe.uun õp de binnenhof van het grafcomplex of, indien

dáur nieigenoe! ruimtã was, in 
""n 

uàn de vele optrekjes langs-de weg diedaa.r bij

een dure b"egrufãttir waren opgebouwd. Het maal nam, dank zij dd aanwezigheid van

muziek 
"n 

ãunr, vaak zêêr^ lntspannen vormen aan. Harpenaars zongen liederen

ovlr het heerlijke hiernamaals waar de dode nu verkeerde: 'De westenwind komt

recht op u af en dringt in uw neus binnen. Ge wordt rein om de zon te kunnen zien. Al
u* ledämat en zTjniolmaakt en ge zijt gerechtvaardigd voor Ra. Gij zijt nu duur-

zaambljOsiris ðn ontvangt offeranden en wordt gespijzigd als op aarde.'
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Maar er waren ook liederen met een meer filosofische achtergrond, die soms een
dreigend karakter konden aannemen: 'Hoeveel graven zijn vervalleni Hun offeran-
den worden niet meer gebracht en het brood ligt onder hêt stof. Geniet dus van uw
leven in het hiernamaals.'
Dansen vormde een belangrijk onderdeel van het ritueel. Nog altijd denkt men vaak
dat zo'n begrafenisdans wel statig en ernstig zal zijn geweesi. De talloze afbeeldin-
gen op dit gebied hebben ons wel anders geleerd! Hoog gaan de benen als bij de
beroemde Franse cancan de lucht in. De danseressen zijn halfnaakt en werken met
wilde bewegingen. De dansen zijn vaak geweldig acrobaiisch en moeten dus heel wat
studie en oefening van de (beroeps)danseressen geëist hebben.
Dat er bij het begraven van de armen nimmer dèrgelijke festiviteiten plaatsvonden
spreekt bijna vanzelf. Hún bijzetting was meestal vrij iuguber, vooral wanneer ze in
een massagraf werden 'geplaatst'. Dergelijke graven zijn gevonden, onder andere in
het Assasif te Thebe. Zo'n massagraf lagaltijdopen. Een dun laag¡ezand,bedekte de
begraven mummies. Eén grafput voor de armen telde niet mindó dan zestig lagen
mummies . . . Maar zoarmkon een mens nog niet zijn of hij of zij kreeg nog iets niee:
een paar versleten sandalen van dadelbl ad, êên of meer *eiktuigen voor hãt werk in
het hiernamaals, een goedkoop amuletje, een tijdens het leven gedragen armoedig
sieraadje. Dat aaneen dergelijke begrafenis nooit betaalde krachlen te pas kwamenl
valt te begrijpen. Zoiets kon men zelf wel klaarspelen.
De mensen die hun brood met begrafenissen veidienden waren meestal georgani-
seerd in een gilde, of vakbond zo men wil. ze waren machtig genoeg, waninieriand
kon hen missen. Als ze naar hun mening niet voldoende loon vóor huî arbeid kregen,
konden ze heel lastig wordenenzezullen zeker hun mond niet hebben gehouden õveí
de echte of vermeende gierigheid van de familie voor wie ze gewerki hadden. Ook
onderlinge ruzies over verdeling der verdiensten kwamen gerfteld voor.
In de Natijd werd het begraven meer en meer een ongeregelde zaak. De mummies
werden niet meer direct na het gereedkomen begraven, maar men nam deze mee
naar h.uis en borg ze daar op tot er genoeg geld ainwezig was om de begrafenis met
alle bijkomende onkosten te laten verzorgen. Mummiesiit dezetijd to;en dit vaak
overduidelijk aan. Ze zagen er toen ook anders uit dan tijdens de bloeitijd van de
mummificatie. De inwikkeling was vaak perfect en mooier ãan ooit. Soms lägde men
kleine plaatjes goud in de regelmatige vakken die ontstonden door een b-epaalde
manier van inwikkelen. In plaats van het over hoofd en schouders gestulpte masker
gebruikt men in deze tijd het zogenaamde mummieportret. Dit wis een (vaak tref-
fend goede) afbeelding van de dode, die kennelijk ieeds tijdens zijn of ùaar leven
werd vervaardigd. Het portret staat op een dun hóuten plan[je en wärd aangebracht
met gekleurde wasverven die in kleine toetsjes tegen elkaar werden gezet,lo onge-
veer als bij een pointillistisch schilderij. Bij gereedkomen ging men er even voorzich-
tig met een heet metalen plaatje overheen- Daardoor smolieride wasverven en liepen
ze i-n elkaat. Er zijn schitterende mummieportretten gemaakt. De mooiste kan men
in de musea vinden en vooral Cairo bezit hèel mooie. Úeze portretten hingen in huis
aan de muur tot ze nodig waren om ingewikkeld te worden met de mumrãies, zodat
het gezicht als het ware in de windseli gebed ligt. Als de mummie erg lang'moest
wachten op bijzetting kwam dit een en ander naiuurlijk niet ten goedel Vaa'k stond
de mummie in de woonkamer van het gezin, 'leefde mäe' met de familie en.at' met
hen tijdens de maaltijden. Andere mummies stonden in een speciaal vertrek en
ware.n daardoor veilig. Maar er waren ook huizen waar de -u--ier gewoon buiten
stonden tegen een muur, en dat is duidelijk te zien. De lemen muren ûéten er tijdens
een regenbui moddervlekken op na. Vogels streken er op neer en lieten er hun ujt-
werpselen op achter. Een oliekruik viel om en de vette vlekken kropen tussen de
windsels omhoog. Ingebrachte ogen vielen er uit en werden niet vervang en. Ze kre-
gen een trap en een duw, vielen om ofverloren een deel van hun verguldsel. Als het al
te bar werd nam men wel maatregelen. Er werd eens een neus bijlemaakt, een gat
gedicht, en een verbleekt of beschadigd mummieportret wat bijgèJchilderd.
Een andere merkwaardigezaakwas dat zo'n mummieborg kon siãan voor schulden of
leningen' Wie geld nodig had kon naar een geldschi eter gáanen de mummie van zijn
moeder of vader aan.hem geven als onderpand. Een dãrgelijke schuld werd altijd
ingelost. Een mummie van broer of kind was *"e. goed-o- in t" leveren bij eón
schuldeiser.die erg lastig werd. Dat getuigd" uun go"ã" wil en werd altijd g"uË""p-
teerd' Tenslotte wenste niemand zijn familieleden het eeuwige leven te onthouden.

Detail van de mummie op de vorige foto. De
incísie in de linker buikwand was door de
bqlsemers netjes dichtgenaøid. Het grote
gat in de buik is een beschadiging veroor-
zaakt door grafrovers in later tijd.
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Mode in tvleesverslinderst

Na alle moeite en onkosten die men er voor over had om de dode zo goed mogelijk te
beschermen, spreekt het vanzelf dat het omhulsel van deze mummie eveneens met
uiterste zorgvervaaÍdigd moest worden en ook dat hing natuurlijk weer nauw samen
met de prijs ervan. Sarcofagen - letterlijk: vleesverslinders - en mummiekisten moe-
ten duur tot heel duur zijn geweest. Wat een gouden kist als die van Toetanchamon
gekost moet hebben is nauwelijks te berekenen. Het goudgewicht ervan bedraagt
110 kilo! Dat machtiger en grotere farao's dan hij nog veel mooiere gouden kisten
hebben gehad, lijkt waarschijnlijk, maar er bestaan helaas geen bewijzen voor. Al
die kisten werden uit hun geplunderde graven gestolen en natuurlijk zo snel mogelijk
omgesmolten om alle bewijzen uit te wissen. Hetzelfde gold voor gevonden sieraden
en voorwerpen. Die hadden betrekkelijk weinig waarde zoals ze waren, en wie dat
goud zo snel mogelijk kwijt wilde smolt het dus om, na de stenen en andere inlegsels
verwijderd te hebben. Gouden maskers ondergingen hetzelfde droeve lot.
Dat een voorwerp als doodkist of sarcofaag in de loop van minstens dertig eeuwen
een evolutie doormaakte is begrijpelijk, zelfs in een zo conservatief land als het oude
Egypte. Er heeft dan ook duidelijk mode bestaan in deze'vleesverslinders'. In de heel
vroege lste (3100-2900 v. Chr.) en2de dynastie (2900-2750 v. Chr.) was de houten
kist in verband met de foetale houding, waarin de dode door sterke, strakke windsels
werd gehouden, kort en breed, soms bijna vierkant. De kist werd zo in het graf
neergezet en het zand, er overheen geschept. Maar al gauw vond men dat een (god-
delijke!) farao, en later ook zeer hooggeplaatste en dus invloedrijke lieden, iets meer
verdiende dan zo'n simpele bijzetting. Zulke mensen kregen een stenen sarcofaag
om de houten kist in op te bergen. Als men de dode in gestrekte houding gaat neer-
leggen verandert vanzelfsprekend het model van de kist, die nu lang en smal wordt en
waaraan grote zorg wordt besteed. Koningin Hetep-heres, de moeder van Cheops,
bezat een prachtige sarcofaag van doorschijnend wit albast. Cheops zelf deed het
alweer heel wat duurder. Hij liet uit het verre Aswan zwart graniet komen en daar-
van een eenvoudige, onversierde kist maken, die nu nog in de grote pyramide staat.
Chefren, van de tweede pyramide bij Gizeh, volgde dit voorbeeld, maar zijn kist
werd ingelaten in de bodem. Gedurende het Middenrijk (2040-1786 v. Chr) komt er
een verandering, in zoverÍe dat men de kist gaat versieren. De vorm blijft rechthoe-
kig; er zijnvaaktwee kisten die in elkaar passen, en er komen banden met inscripties,
êênaande buitenkant rondom de kist en één aan de binnenkant. Tot de belangrijkste
versiering, behoren de twee ogen op de lange kant links van het hoofd van de mum-
mie. Het is de bedoeling dat de dode via deze ogen contact met de buitenwereld kan
behouden en zien wat daar gebeurt. De twee ogen zijn altijd op het oosten gericht en
de kist moet dus zo worden neergezet dat dit het geval is. De opgaande zon in het
oosten was altijd weer een heerlijk en troostrijk verschijnsel, dãt men niet wilde
missen. Onder de ogen bevond zich een zogenaamde schijndeur, een reeks in elkaar
passende rechthoeken, waardoor de bavan de dode de kist kon verlaten en binnen-
gaan.Deze óa moest ook het beeld van de dode, staande in de zogenaamd,e serdab,
tot leven wekken. De serdab was een klein vertrek in de wand, waar twee gaatjes
waren aangebracht waardoor de ogen van het beeld naar de wereld en de eeuwigheid
konden blikken.
Op de naar het westen gekeerde lange zijde van de kist stonden gebeden aan Anoebis
gericht, en op de korte eindstukken stonden Isis en Nefthys. Het deksel tenslotte was
versierd met een van het hoofd tot de voeten reikende reeks hiërogliefen met een
gebed tot Anoebis en soms Osiris.
In het Nieuwe Rijk (1570-1075 v. Chr.) komt er een echt belangrijke verandering.
Dan verdwijnt de rechthoekige vorm om plaats te maken voor de zoveel bekendere
mummievormige kist met vaak prachtige portretten van de dode zoals men zich hem
in een ideale vorm voorstelde. De'schouders' krijgen een gebogen vorm die de schou-
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Binnenzijde van een sarcofaag. Detail. De

hemel godin Noet tegen een achlergrond van

sterrcn. Boven haar hoofd driemaal het

symbool van de ring die de eeuwigheíd ver-

tegenwoordigl. Saitisch, ongeveer 600

v.Chr. Louvre, Pariis.

ders van de mummie omvatten, en vaak zit aan de binnenkant hier esn afbeelding

van de ba-vogel, met gespreide vleugels het hoofd omvattend.
De mummieiormige kisfverschijnt ãl iets eerder dan in het Nieuwe Rijk, namelijk
tijdens de 17de dynastie omstreeks 1600 v. Chr. in Thebe en is flink groot en van een

váak enorm gewicht. Dikwijls is het lichaam versierd met het prachtige rlsTËpatroo.n

(risjí: Ãrabiich voorveren), dat in reliëfofgeschilderd is aangebracht. Later schil-

d"ti ¡¡"n de kist als een afbeelding van de dode, een soort van meer dan levensgroot

portret. Het gezicht heeft vaak een dromerige uitdrukking. De kist is de buitenste

uan een 'nesti. Daarbinnen ligt de tweede, redelijk goed passend in de eerste en nog

mooier versierd. De dode draagt dan een grote pruik. De derde kist tenslotte sluit
nauw om het lichaam van de mummie en is soms niet van hout. Het betreft dan een

zogenaamde cartonnage. Die kunnen we het beste vergelijkenmet een prachtig ver-

sieid gips voor een gebroken been. Om de mummie heen worden repen in vloeibaar
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Basalten sarcofaag. De kop van een zware
sarcofoag uit de Delta. Eerste heffi van de
2de eeuw v. Chr. Allard Pierson Museum,
Amsterdam.

Deksel van een mummiekist, 19de dynastie.
Louvre, Parijs.

Cartonnagem asker. Gemaakt van lagen textiel en gips. De dode draagt een diadeem en om de
hals een scarabee. Op de borstplaat religieuze scènes; bovenlangs Osiris metAnoebis, Ra,
Isis, etc.; onderlangs de dode op een baar waaronder een canope,Anoebis staat erachter, een
plengvaas voor de baar. Links en rechts wordt de voorstelling afgesloten door Horus in
mummievorm. Romeinse tijd. Louvre, Paríjs.

52



', I.*

Mummiemasker van stucco, een portret van de dode met íngelegde
ogen, een ringbaard en kleine snor. 3de eeuw na Chr. Louvre,
Parijs.

Mummiemasker van een jongeman. Stucco. Natijd' Museum van

Cairo.

Sarcofaagkist van Ramses
III (l 198-I t66 v.Chr.). Rood
graniet. De sarcofoas heeft
de vorm vqn de koninkliike
cartouche en is versierd met
relíëfs van episoden uit de
nachtelijke tocht van de zon-
negod door de onderwereld.
Aan het hoofdeinde rechts
Isis. De afbeeldingen zijn uit

he t Boekder P oorte¡. Louv r e,

Parijs.
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gips gedrenkt linnen aangebracht, die later hard worden. Als de cartonnage goed
hard is, wordt deze beschilderd en soms verguld of met goud opgehoogd.
Omdat de ba overdag vaak afwezigwas en dan in het donker terugkeerde en de weg
terug naar de mummie moest zoeken, wat zelfs voor een ziel niet zo eenvoudig lijkt te
zijn, werd er over hoofd en schouders van de ingewikkelde mummie een zogenaamd
dodenmasker gestulpt. Dit geïdealiseerde, maar toch gelijkende portret moest de åa
de weg wijzen, want hij kon tenslotte niet dóór de windsels kijken en de mummie aan
zijn echte gezicht herkennen.
Andere kleinere'modeverschijnselen' doen zich voor bij de aan de oppervlakte lig-
gende windsels van de mummie. Een hiervan loopt in de lengte over het hoofd naar de
voeten. Deze was geel gekleurd en liep verticaal als de mummie rechtop stond. Er
stonden de namen en de titels van de dode op en een gebed tot de hemelgodin Noet.
Iedereen wist dus met wie hij te maken had, of men nu van menselijke of goddelijke
oorsprong was zoals een farao. De horizontale buitenwindsels waren vier in getal en
eveneens geel gekleurd. Er stonden gebeden op tot Thot, Anoebis en de vier zonen
van Horus: Hapi, Amset, Doeamoetef en Kebehsenoef. Door het wikkelen bevonden
et zich een soort paneeltjes tussen de kruispunten. Deze werden opgevuld met oed-
jat-ogen en figuurtjes van goden. De kist die een dergelijke mummie bevatte was
normaal zwart, met de versieringen en teksten in goudgeel. Een mooi voorbeeld van
een dergelijke kist is die van Joeya in het museum van Cairo. Deze kisten werden
gebruikt in de lSde en 19de dynastie van1570-1200 v. Chr.
In de 20ste en 2lste dynastie (1200-935 v. Chr) kwam er een ander soort kisten, dat
zich onderscheidt door grote kleurigheid en vaak buitengewoon mooie en ingewik-
kelde beschilderingen. Bonte kleuren wemelen op een goudgele ondergrond en soms
wordt er zelfs van een vrij vlak reliëf gebruik gemaakt om bepaalde details te accen-
tueren. Over de borst lopen kruiselings rode en gele banen als een soort linten; er
staan talloze gebeden op en aanbiddende figuurtjes die zich tot de aangeroepen
goden wenden.
De binnenkant van zulke kisten is ook al beschilderd,vaakop een witte ondergrond.
Op de bodem rust de godin Noet, die de mummie beschermt, e en ba-vogel buigt zich
rond het hoofd. Iedere vrije ruimte is versierd met symbolen zoals de djed-znil,het
anch-teken en een aantal oedjat-ogen.
Van de 22stetot en met de 26ste dynastie (935-525 v. Chr.) worden de kisten ineens
ondieper en kleiner, van de 26ste tot en met de 30ste (525-343 v. Chr.) heel opvallend
te breed, te kort en met veel te grote gezichten. Er zijn vooral onder de stenen sarco-
fagen buitengewoon imposante voorbeelden, waarbij de steen meesterlijk is bewerkt,
maar het model blijft lomp. Ze hebben geen uitwendige handen meer zoals in het
Nieuwe Rijk gebruikelijk was. De afbeelding van Noet op de bodem wordt aange-
houden, maar reeds kondigt zich een nieuw model kist aan: het oude rechthoekige
model - in deze tijd inspireert men zich graag op de grote kunst van het Oude en
Middenrijk -, maar dan met een ietwat gebold deksel en omhoog stekende hoekpo-
ten.
En zo komen we ten lange leste terecht bij de Romeinen, die in Egypte hun doden op
'Egyptische' wijze lieten begraven. Er was nog een mummie - niet zo'n erg beste
meer in deze tijd van commercieel begraven -, die gekleed wordt in 'echte' kleren van
'karton'. Vrouwen kunnen er heel elegant uitzien in gedrapeerde linnen of zijden
gewaden, met goud versierd, zoals een heel mooi voorbeeld in het Allard Pierson
Museum in Amsterdam toont. Een afwijkende vorm van het mummiemasker is dan
een gipsen masker met een lang borststuk aan de voorkant, waarop de handen rusten
die soms een bosje bloemen, vooral rozen, vasthouden. Aan het hoofdeinde is een
portretkop van de dode aangebracht, naar het zich laat aanzien goed gelijkend, soms
met ingelegde ogen van steen en brons voor wimpers en wenkbrauwen.
Het in de binnenste kist leggen van een mummie kon complicaties opleveren als deze
voor bepaalde rituelen rechtop moest worden gezet. Men onderving dit op handige
wijze door met de laatste windsels een plankje - de zogenaamde mummieplank, vol
inscripties uit de verschillende dodenboeken - vast te snoeren. De mummie was dan
veel hanteerbaarder. Om deze in de sarcofaagop zljnplaats te houden werd hij op de
bodem bevestigd met verwarmde en dus vloeibare hars, een middel dat ook werd
toegepast bij het definitief sluiten van het deksel, dat met een aantal houten pinnen
keurig sloot in de gaatjes die daartoe in de onderkant van de kist waren aange-
bracht.

Mummieportret van een Griekse vrouw.
Gevonden te Hawara, Faioem, door
W.M.F. Peffie ín 1888. Het dateert uit
ongeveer 90AD. De vrouw drøagt oorhan-
gers, halssnoeren en een haarspeld. Mu-
seum van Cairo.

Mummieportret van een jongeman. Was-
verven op hout.
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Mummiemasker met borst stuk. C art onna ge

uit de Natijd. Een goed voorbeeld van de

zeer bont en druk beschilderde cartonnages,
vol symbolen als onder andere de gevleu-
gelde scarabee en oediat-ogen. Ook de

mummie op de baar is onderaan vertegen-
woordigd, evenqls de vier canopen. Privê
collectie.

Mummieportret van een Griekse jongeman'
gevonden in de Faioem. 2de eeuw na Chr'
Metropolitan Museum, New York.

55



Waren de sarcofagen nu werkelijk zulke 'vleesverslinders' als de naam suggereert?
Dat hing grotendeels van de kwaliteit van de ingelegde mummie af, maar er vielen
toch slachtoffers in die stenen gevangenis. Onderzoek van vele mummies toonden
aan dat er poppen van vliegen tussen de windsels zaten,dat er torren werden meege-
wikkeld benevens talloze andere insekten. Erg zindelijkzaleen mummiewerkplaats
wel nooit geweest zijn als men met balsemen bezig was.

Deksel van de sarcofaag van een hoogge-
plaatste dwerg, de danser Poewin-hetef, die
in de Natijd leefde. De sarcofaag is van gra-
niet en vormt een prachtig voorbeeld van
een perfecte decoratieve oplossing van tekst
en porlret. Museum van Cairo.
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Vazen voor organen

Zonder organen kan geen mens in leven
blijven of zelfs maar bestaan, en dat-
zelfde gold voor de mummies, al werd er
in de late Natijd - toen het begraven een
commercie was geworden - nog wel
eens de hand mee gelicht. De zo nuttige
organen hadden dus recht op een zorg-
vuldige behandeling en een keurige op-
berging. Tegelijk met het mummifice-
ren van het lichaam had dus de bewer-
king plaats van bepaalde organen: dar-
men, maag, longen en lever. Een heel
enkele maal werden ook de nieren
gebalsemd, maar het hart, het centrum
van het lichaam en het gevoelsleven,
bleef in het lichaam zoals het er na de
mummificatie titzag. Het werd nooit
apart behandeld om het extra goed
geconserveerd te houden.
Zo weinig spraakzaam als de oude
Egyptenaren waren betreffende het
mummificeren, zo breedspraki g zijn ze
als het onderwerp'organen' ter sprake
komt. 'Dus. . . plaats de ingewanden
(inwendige organen) in een vaas van
fayence die zalf bevat van de Kinderen
van Horus, opdat (deze) zalf vande god
het goddelijk lichaam doorweekt. Want
de ingewanden worden wederom tot
leven gebracht door het vocht dat uit het
goddelijk lichaam stroomt. Gij zult
hierover dezelfde formule nog één keer
uitspreken, terwijl gij (de ingewanden)
doet rusten in een vaatwerk, totdat men
deze opnieuw gaat zoeken.'
De 'vazen', of eigenlijk het vaatwerk
dat de archeologen de naam van cano-
pen of canopusvazen hebben gegeven,
stonden gereed in de mummificatie-
werkplaats om gebruiktte worden na het
werk. De uit de lichaamsholten gehaal-
de organen moesten namelijk een hele
bewerking ondergaan eeÍ ze definitief
onbederfelijk waren geworden. Goed
uitspoelen na het uithalen was natuur-
lijk een eerste vereiste, want al wist men
niets van rottingsbacteriën en de rest,
men wist wel dat er niets zo snel bederft
als juist die organen en dat grote rein-
heid dus vereist was. Na het spoelen
gingen de organen in de droge natron,
en na een dag of veertig - niet langer

Mummie van de Griek Artemidoros, uit
Thebe, 3de eeuw v.Chr. Brítish Museum,
Londen.

want dan vergingen ze - waren ze goed
uitgedroogd en konden opnieuw worden
gespoeld, ditmaal om de laatste resten
natron te verwijderen. Daarna werden
zein de zon gedroogd, mogelijk op grote
rekken. Was dat gebeurd dan volgde
een behandeling met verwarmde gom-
hars, en was die afgekoeld dan kon de
inwikkeling volgen. Er waren dan vier
pakjes, die ieder in hun eigen vaas
gelegd moesten worden.
De canopen danken hun merkwaardige
naam aan de stad Canopus, die gelegen
was bij een van de Nijlmondingen aan
de Middellandse Zee, daar waar nu de
moderne oorlogshaven Aboekir ligt. In
die stad aanbad men in de Griekse tijd
van de Egyptische geschiedenis een
beeld van Osiris, in de vorm van een
kruik die was afgesloten met een grote
dop in de vorm van het hoofd van de
god. Daaruit ontstond het begrip'cano-
pe' voor een vaas die met een mensen-
hoofd werd afgesloten en die een van de
vier voor de organen gebruikte vaatwer-
ken was, in dit geval voor de maâg.
De drie andere canopen hadden diere-
koppen als deksel: de baviaan Hapi was
er voor de tot een langwerpig pakje
opgevouwen dunne darm, de valk Ke-
behsenoef beschermde de netjes opge-
rolde lever, de jakhals Doeamoetef
zorgde voor de longen, en de maag werd
dus toevertrouwd aan de god Amset
met het mensenhoofd. Samen vormden
de vier goden het kwartet dat bekend
staat als de'zonen van Horus'. De dek-
sels werden met gips vastgezet op de
vazen, zodat de organen er luchtdicht in
lagen. In wezen zijn de canopen dus niet
anders dan kleine doodkistjes die be-
paalde onderdelen van het menselijk
lichaam bergen.
Canopen konden van diverse materia-
len gemaakt worden. Er zijn er van aar-
dewerk, kalksteen en harde steen, en de
mooiste zijn van fraai albast. Zoals er
een mode bestond bij sarcofagen, zo
bestond er ook een voor canopen, die
soms merkwaardige vormen konden
aannemen,
In de 3de dynastie (27 50-2680 v. Chr.)
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bevatte een tweede, naast de eigenlijke
sarcofaag staande doodkist de canopen.
In de 5de dynastie (2565-2420 v. Chr.)
staat de in vier vakken verdeelde cano-
penkist naast de sarcofaag in het graf en
vormt er eigenlijk één geheel mee.
Koning Djoser (2750 v. Chr.) liet moge-
lijk zijn canopenkist plaatsen in het
daartoe bestemde zuidelijke graf bij
zijn reusachtige grafcomplex rond de
bekende trappenpiramide bij Sakkara.
De eerste echte canopenkist is die van
koningin Hetep-heres, de moeder van
Cheops, en de vier pakketjes met haar
organen zaten er nog in, zij hetopgelost
in een zwarte natronoplossing. Deze

canopenkist was van hetzelfde prachti-
ge albast als haar sarcofaag. Later
begon men de canopenkist van hout te
maken, d'at dan werd beschilderd en
versierd. Ook de elegante canopenkist
van Toetanchamon is van hout, maar
dan bedekt met zwaar goudbeslag dat
met reliëfs werd versierd.
Duidelijke verandering in de gebruiken
zien we in de 21ste dynastie. De
gedroogde organen werden met hars
bestreken, met natron bedekt en dan
ingewikkeld, waarbij men een beeldje
mee verpakte dat van was of klei was
gemaakt. Die beeldjes waren in dat
geval de vervangers van de nu niet lan-

Oesjebti van een aap. Hout, 27 cm hoog.
1\de dynastíe. Resten van beschildering
zijn nog aanwezig. Privê collectie.

Amset-canope, albast, voor het bewarenvan
de maag. Ca. 1400 v. Chr. Riiksmuseum
Meermanno-Westreeniønum, Den Haag
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ger gebruikte canopen met hun deksels
in de vorm van een god. De vier pakjes
werden teruggelegd in het lichaam en

vulden de lichaamsholten op. Dat men
daarbij nogal onverantwoordelijk te
werk ging, blijkt uit de plaatsing van de
organen. Soms kwamen de longen in de
buik terecht en de maag in de borst.
Kennelijk wist men niet meer precies
wat er in ieder pakje zat. Erg slordige
balsemers wikkelden zelfs wel eens alle
organen tot één pakket te zamen.
Koningin Henttawi - die met de gebar-
sten wangen - was een slachtoffer van
dergelijke onzorgvuldige praktijken.
Niet alleen wikkelden zehaar in terwijl
ze nog niet goed droog was, maar haar
orgânen waren zeer slecht behandeld.
De longen waren niet eens ingewikkeld,
maar slordig bestoven met wat zaagsel
Zelagen rechts boven in de borstholte,
bovenop de rond een beeldje van Hapi
opgerolde lever. In de linker borstholte
lagen twee kleine wassen beeldjes van
Amset. Links van de lever lagen het
pakje met de maag en vreemd genoeg de
linkernier - nieren werden zelden ge-

balsemd -, en in de buikholte had men
er helemaal een potje van gemaakt: de
darmen had men om een beeldje van
Doeamoetef gerold, terwijl een ander
pakje de rechternier en een klein stukje
darrn bevatte. Dit pakje was niet eens
ingewikkeld, maar in een lapje ver-
werkt.
Waarom kwam er in de 2lste dynastie
ineens een verandering in de behande-
ling der organen? Waarom gebruikte
men toen ineens de canopen niet meer,
maar legde men de pakjes in de mum-
mie neer?
Nergens wordt hiervoor een verklaring
gegeven, ook niet waarom er nog wel
altijd canopenvazen bij de sarcofaag
worden neergezet. Duidelijk zien we
hier een voorbeeld van het volgen van
nieuwe inzichten, maar met vasthouden
aan oudere en niet meer gangbare
opvattingen. In de 18de dynastie en de
daaropvolgende werden er schitterende
canopen gemaakt. Deze hebben dan
echter meestal een deksel in de vorm
van een mensenhoofd,vaak een gelijke-
nis van de dode zoals duidelijk de bedoe-
ling was bij de vazen van Toetanch-
amon. Daar zitten zulke mooie kopjes
op als zelden gemaakt werden. Het was
alleen sneu voor de jonge koning dat hij
het na zijn dood moest doen met de
afl eggertjes v an zijn broer Smenchkare,
want van hèm zijn die koppen!

In de 26ste dynastie keert ineens het
gebruik van canopen weer terug, terwijl
men nu de gebalsemde organen tussen
de benen van de mummie plaatst. Is
men vergeten waartoe de canopen be-
stemd waren? Ze ziin wel aanwezig en
dichtgemaakt, maar ze zijn leeg. Nog
wat later krijgt het lichaam een vulling
van vier pakketjes van met hars door-
drenkte rolletjes linnen, een soort
plaatsvervangende organen dus.

In de Romeinse tijd is het bekeken met
de organen. Wel worden de lichamen
nog netjes leeggeruimd, maar de orga-
nen worden niet meer bewaard. Wél de
canopen: die staan - nu niet meer uitge-
hold, maar massief - naast de sarco-
faag.

Canope. Voorstellende Osiris van Canopus.
Gevonden in Ras el-Soda bii Alexandrië.
t 40-1 50 na Chr. Museum vanAlexandrië.
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Wat eerst een gewoonte was voor farao's en zeer hooggeplaatste of adellijke perso-

nen werd overgénomen door de burgerstand, die vrij snel tot ontwikkeling kwam toen

de macht uanã" adel werd beknot- Wel bleef er verschil tussen koninklijke en bur-
germansoesjebti's. Die van de farao - soms geschenken van hen die bij hem in de

lunst wildeñ raken - waren prachtige exemplaren, want een vorstelijk antwoordertje
ñroest altijd herkenbaar zijn. Oe beeldjes van de farao moeten door meesters op dit
gebied gemaakt ztjn en ook hier bestond een hele industrie als we weten dat farao

Sethi I lltZ-tZgï i'. Ctrr.) er meer dan 1000 in zijn graf meenam! Die van Toetanch-

amon staan uitgestald in het museum van Cairo. Er zijn erbij van mooie houtsoorten,

discreet opgelegd met goud en een beetje verf. Ze behoren tot de artistiek mooiste

uoot*..pén uitlijn graf. Maar er zijn er ook die getuigden van heel slechte smaak,

grof en opzichtig ðn vooral dúúr. Ze konden in een modern warenhuis zijn gekocht op

ãe afdeling 'kunst' en ze ziener uit als toeristische vervalsingen. Dat is niet het geval,

want ze werden eerlijk in het graf gevonden.

Het kon niet anders of met het steeds populairder worden van de oesjebti moesten er

veel meer komen en men had dan ookvoõrraad voor eventuele kopers. Er ontstonden
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Oesjebti's uit het Nieuwe Riik. Rijksmu-
seum van Oudheden, Leiden.

Houten mummiekist van Peftiaw-Neith,
Natijd. Rijksmuseum van Oudheden, Lei-
den.

Oesjebti van Ramses IV, ca. 1150 v.Chr
Louvre, Pariis.
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dus oesjebti-fabriekjes waar men ze kon uitzoeken. Op de plaats waar de naam van
de dode moest staan was een blanco stuk; dat kon men naar believen laten invul-
len.
wiezoveeloesjebti'smeeneemtnaarzijntweedeleven,moet zorgendatzegoedopge-
borgen bij elkaar liggen. Dat deed men in dezogenaamde oesjebtikisten, van hout en
bontbeschilderd, waar ze allemaalingepropt werden. De kist is vierkant en heeft een
bol deksel en natuurlijk is ook hier de naam van de dode te vinden. Zonder zijn naam
oþ ieder voorwerp was de uitwerking nihil,
Het materiaal en het uiterlijk van de oesjebti zijn ook al tijdsbepalend. In het Mid-
denrijk (2040-1786 v. Chr.) zijnzevan harde donkere steen, een mode die men weer
overneemt in de 25ste en 26ste dyn astie (725-525 v. Chr.) Aan het einde van de 17de
dynastie (omstreeks 1570 v. chr.) zijn de oesjebti's van hout en nogal ruw en dat
blijven zetothet begin van het Nieuwe Rijk.
Met de aanvang van het Nieuwe Rljk - de 'klassieke' grote tijd van een weer her-
enigd Egypte onder sterke heersers - komen orde en regelmaat - waarop de oude
Egyptenaren zo gesteld waren, omdat alleen onder die voorwaarden het land opt!
maal kon functioneren - weer terug. Mét die nieuwe tijd veranderen ook de oesþb-
ti's. Ze worden zoals we al zagen talrijker en voortaan dragen ze op hun schouders
gereedschap mee, een hak, een dissel of iets dergelijks. Vanaf ong eieer 1420 v. Chr.
verdwijnt dat gereedschap, maar ook weer niet altijd. Het mandje, altijd duidelijk
aangegeven, is ook al aan mode onderhevig. Tijdens de 18de dynastie hangt het aan
hun voorkant;daarna komt het op de rug en dat blijft eeuwenla.ngzo. Ook de kleuren
van de oesjebti's wisselen. Ze zijn in d,eze tijd voor de doorsneemummie meestal van
fai'ence, soms van grof aardewerk voor wie over weinig goud beschikte. Er komen
helblauwe oesjebti's voor, die gemaakt werden in de tijd van koningin Hatsjepsoet
(1490-1468 v. Chr.), een kleur die uiterst moeilijk te maken schijnt te zijn gðweest.
Maar ook licht- en donkerblauwe fai'ence weírd gebruikt, terwijl witte oesjebti's wer-
den voorzien van een kleurige beschilderin g in zwart, geel, roôd en blauwgroen; dit
duurt tot ongeveer 1075 v. Chr.
Ook het uiterlijk van de oesjebti zelf kon variëren. Antwoordertjes met een vlakke
rug en een band om het haar zijngemaakt tussen 1075 en 950 v. Chr. En als ze een
voetstukje krijgen, zodat ze beter blijven staan- ze hadden altijd ronde voeten, zoals
bij een mummie behoort - dan is dat in het midden van de 26ste dynastie en later, dat
wil zeggen vanaf ongeveer 500 v. Chr. Een rugpijlertje steunt hen van achteren en
hun uiterlijk bereikt een verfijning die zelden geëvenaard wordt, Uit de Natijd stam-
men de bekende Saitische oesjebti's, die de vreugde van menige verzamelaai en vele
mlrse1 vormen. Ze zijn vaak opvallend groot en hebben een prachtige groenachtige
of bruinachtige, maar altijd heel lichte kleur. De gezichtjes zijn uiterit verfijnd en ãe
hiërogliefen zoklaar en duidelijk dat niemand zich kan vergissen bij het leien daar-
van.
Helaas komt er ook een einde aan die fraaie oesjebti's als de Ptolemeeën aan de
regering komen in 323 v. Chr. De oesjebti's, waarvan men dan gebruik en bedoeling
nog maar vaag kent, worden slordig gemaakt, iets wat automatisch leidt tot afschaf-
fing van deze eens zo nuttige beeldjes.

Op linnen geschilderd mummieportret.
Rij ksmuseum van Oudheden, Leiden.

Dodenschip, Middenrijk. Scheepvaartmu-
seum,Alexandrië.
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Ãmuletten om helemaal zeker te ziin
Was men er wel helemaal zeker van dat men in het hiernamaals gegarandeerd kon
blijven doorleven als men een mooie mummie was, alle riten naar behoren gecele-
breerd waren, de offers gebracht, de gebeden en toverformules uitgesproken ? Of kon
men beter nog wat veiligheidsmaatregelen toepassen?
De Egyptenaren lijken toch niet helemaal zeker van htnzaakte zijn geweest en
vandaar dat men naar alle hulpmiddelen zocht die van dienst konden zijn. Die hulp-
middelen waren de amuletten die geluk brachten, vaak gespecialiseerd op iedèr
denkbaar gebied. De Egyptenaren hebben van die hulpmiddelen zo kwistig gebruik
gemaakt dat amuletten altijd tot de meest gangbare en gezochte antiquiteiten heb-
ben behoord.
De keuze in amuletten is enorm groot en het is onbegonnen werk die allemaal op te
noemen. En ze zijn er altijd geweest vanaf de prehistorie en worden nog steeds
gemaakt, zijhet nu als toeristieke bestseller. Het fameuze anch-tekenis er een goed
voorbeeld van.
Amuletten begeleidden de mens tijdens zijn leven, maar ook na zijndood. Zelfs de
armste boer had wel een goedkoop amuletje, dat met een touwtje of lederen veter om
zijn hals hing.
Vanaf de predynastische tijd al gaf men de dode amuletten mee om hem of haar voor
veel problemen in het hiernamaals tevrijwaren en om onverwachte onaangenaamhe-
den te voorkomen. Alle gevaren in de onderwereld konden met de juiste amuletten
worden ondervangen en daarom werden die tegelijk met de mummie mee ingewik-
keld op daartoe aangewezen plaatsen.
De bekendste van alle amuletten zal wel de scarabee zijn, dat aardige kleine mestke-
vertje dat in ieder denkbare vorm, van heel klein tot groot, van het allergoedkoopste
aardewerk tot de meest kostbare siergesteenten gemaakt kon zijn.
Hoe men er ook toe kwam om de mestkever tot goddelijk symbool te verheffen en
zelfs tot een god als een vorm van Ra-Harachte, lijkt onbegrijpelijk, maar is dat niet.
De mestkever legt zijn eieren in een klein balletje mest en begint dat voort te rollen
tot het mooi rond is. Daarna wordt er een kuiltje gegraven wãarin het mestballetje
warmpjes wordt opgeborgen om na het uitkomen der eieren tot voedsel voor de larf te
dienen. De larf verpopt zich op de daartoe gestelde tijd en komt daar dan weer als het
volwassen insekt uit tevoorschijn. Voor de oude Egyptenaar was dit een met wonde-
ren omgeven verschijnsel. Een kever die zomaar uit het zand tevoorschijn kwam?
zo'n diertje moest wel over sterke machten beschikken en was dus mãgisch. De
scarabee wordt dan ook het symbool van de wederopstanding. Maar dat niet alleen.
In de vorm van de zonnegod Cheper rolt de scarabee de zonnebol overdag langs de
hemel, om's nachts te verdwijnen en de volgende dag weer 'op te staan', eãn situatie
van eeuwige regeneratie.
Een zo machtige amulet als de scarabee moest iedere dode kunnen beschermen.
Daartoe had men de zogenaamde hartscarabee, die groter is dan 'normale' scara-

þeeën en bij iedere dode op de plaats van het hart werd gelegd en mee ingewikkeld.
Een hartscarabee is altijd gemaakt van zwarte of donkergróene steen en heeft een
vlakke onderkant met een inscriptie. Dat is dezogenaamdJ'hartformule': hoofdstuk
30b van het Dodenboek. Deze formule heeft te maken met het zogenaamde .wegen

van het hart'. Men nam aan dat iedere dode in het hiernamaals relening en verait-
woording had af te leggen van al zijn goede of kwade daden. Het hart werd dan op
een weegschaal gelegd met als tegenwicht een veer. Hielden ze elkaar in evenwicht
dan was de dode een braaf mens geweest en hoefde hij geen angst voor de toekomst te
hebb. Maar wie is er zo braaf? . . . Nu was ook daarin weer voolzien. Iedere dode kon
een reeks 'negatieve confessies' uitspreken: 'Ik heb niet gestolen, niet gemoord,
etc . ' .' Men ontkende dus een hele reeks misdrijven en misdaden en dãt scheen
voldoende te zijn. Men hoefde alleen maar die formules te kennen, en die stonden in

r\

Enige amuletten.
Boven: oedjat-oog, zinnebeeld van de kracht
van de lichtgod.
Mídden rechts: Isís-knoop, de tet, die de
dode meekrijgt als amulet.
Midden links: djed-zuil, embleem van Osi-
ris, symbool van de duurzaamheid.
Onder: de instrumentenvoor het ritueel van
het openenvqn de mond; het gezicht van de
mummíe werd tijdens dit ritueel ook nog
met andere inslrument en aangeraakl.
Eronder: de schenkel is het symbool van de
lichamelijke kracht.
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het Dodenboek, dat dus als geheugensteuntje kon dienen. Het Dodenboek had de

mummie bij zich in de kist.
Omdat voedsel en drank nodig waren in het tweede leven van de mens, had men uit
voorzorg ook amuletten op dit gebied. Zo nam men kleine runderbouten of keurig

opgebonden ganzen in miniatuurvorm mee.

fiJeveet amuletten een mummie meekreeg is uitstekend zichtbaar geworden door de

röntgenfoto's, die precies aantonen waar men deze op de mummie kan vinden.

Alleõn op die ene juiste plaats kon dat ene juiste amulet goede gevolgen waarborgen

Tekst op een hartscarabee. Op de onderzijde
van de scarabee stqat het 30ste hoofdstuk
uit het Dodenboek De scarabee neemt de

plaats invanhet echte hart van de dode enis
ter plaatse meegewikkeld in de bandages.

Door de tekst wordt bíj het dodengericht
hulp verwacht van deze scarabee: 'O miin
hart, gij kern van miin wezen, keer u niet
tegen mij als getuige voor het tribunaal'.

en er zullen bij een goede mummificatie dus weinig fouten zijn gemaakt, want van de

priester die dóvoorwerpjes extra zegende mocht men verwachten dat hij feilloos zou

ãanwijzen: daar of daaï hoort dat of dat amulet te worden ingewikkeld. De familie
had ei bovendien ook wat in te zeggen. Bij de balsemers kozen ze uit de getoonde

voorraad de amuletten waarvan zsmeenden dat hun speciale dode die nodig had.
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Nu kan men massa's amuletten mee inwikkelen, maar er waren er toch een vijftal die
absoluut niet gemist konden worden en die dus altijd aanwe zig zijn. De scarabee was
er één van, evenals het anch-teken. Wat de oorspronkelijke bétekenis van de anchis .

weten we niet. Het hiëroglief anch betekent 'leven' en we komen het teken overal
tegen, op ieder reliëf, iedere grafwand, iedere sarcofaag. De goden bieden het de
farao aan. We kunnen het het beste zien als het symbõol vañ het eeuwige leven.
omdat anch-tekens vaak voorkomen op of bij de voeten van de mummie, héeft men
wel eens gedacht dathet is afgeleid van de banden van de sandaal, maar dat gaat
toch niet op. De anch is als 'hengselkruis' overgegaan in de christelijk-koptilche
symboliek!
De diedbehoort tot eveneens het vijftal en ook van d,e djed weten we niet precies wat
die voorstelt. Het is een prehistorische fetisj, die werd overgenomen in de 

^Egyptische

godsdienst en als amulet heel krachtig was. De djed staat vìor onwrikbaarñóid, voor
stabiliteit en kracht. Iedereen had in zijn grafuitrusting een of ander evormvan djed,
wantdeze had te maken met osiris, de dodengod dus. Men kan inde djed'een
ruggegraat met ribbekast zien, maar anderen houden het op een boom met afgekap-
te takken. Deze zou dan het symbool zijn voor de tamarisk, waarin de doodkist ván
Osiris bleef hangen toen deze wegdreef over de Nijl. Een tekst wijst hier misschien
op: 'Hef uzelve op, osiris x . . . Ik heb u gebracht een djedvangóud, waarover uw
hart zich verheugt.' Een andere theorie echter neemt aan dat de d¡ed oorspronkelijk
een paal was, waaromheen trapsgewijs korenaren werden gebonden.
Deze paal speelde een rol bij landelijke vruchtbaarheidsriten als teken van macht
waarin de krachten in het korenzaadbewaard werden. In het Oude Rijk had de stad
Memphis eigen priesters voor de 'eerbiedwaardige djed'. l'den kende er een rite
waarbij de farao op een vastgestelde dag met behulp van touwen en de bijstand van
priesters een grote djed overeind trok. Maar in hei Nieuwe Rijk werd ie djed het
symbool van Osiris en zien we wel degelijk een verwijzing naàr de theorieïan de
ruggegraat: in de sarcofaag wordt onder de rug van de mummie een djed geschil-
derd.
Het vjerde machtige amulet was het oedjat-oog,het oog van Horus. Dit speciale oog
was de maan, die door de boze god seth werd geroofd , maa, die Horus ierugkree!
\ryaarna de wijze Thot hem hielp bij de genezing. Het oog kreeg bij die gelegenñeid dé
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Aardewerk offerbord met voedsel. In plaats
van echt eten hebben we hier afbeeldingen
van een runderschenkel, brood en een ge-
bonden rund. Privê collectie.

Hartscarabeeën. Dit amulet werd de dode
meegegeven als symbool voor hel opnieuw
te ontstane leven.



officiële naam 'de genezene'. }Jet oedjat-oog was het zinnebeeld van de krachtige
lichtgod en was daardoor een zeer geliefd amulet tegen het ook al in Egypte beruchte
'boze oog'.
Ten slotte is er het hart, zetel van het menselijk gemoed, geweten en verstand. Het
hart is het zinnebeeld van het leven zelf ,vandaar de uitspraak: 'Als Osiris gestorven
is, is zijn hart mat'. Bij de dode is het hart er vandoor gegaan en zonder hart kan
niemand voortleven. Men moet het dus terughebben. In het Dodenboek staan spreu-
ken die garanderen dat het hart weer terugkeert als men deze citeert. Het moet
echter wel de rechtspraak met de weegschaal doorstaan. Vandaar de kreet, door de
dode uitgesproken: 'O hart van mij, sta niet tegen mij op!' Geen mummie dus zonder
hartamulet. Dezelagaltijd op de borst op de plaats waarvan men vermoedde dat het
hart er zat.De steensoort waarvan dit hartamulet was gemaakt - jaspis, agaat, lapis
lazuli - bepaalde er de functie van en die was weer in het Dodenboek te vinden.
De gewoonte om de dode van amuletten te voorzien bleef bestaan tot in de Ptolemeï-
sche tijd.

'Dodenvoedsel' . Oud-Egyptische broden die
als dodenoffers bewaard bleven. Land-
bouwmuseum, Cairo.

Het inwikkelen van de mummte.
Links: de ingang van de werkPlaats.
Rechts: de mummie wordt ingewikkeld,
links staat een priester.
Onder: de laatste uiteindenvan de windsels
worden vastgemaakt; links stqat op een

komfoortje een potie (met hørs?) te war-
men.
Uit het graf van Thoei, l9de dynastie, in
Thebe.
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Anoebis verzotgt de mummie. Schildering in het graf van Sennedjem, 19de dynastie, vôór 1250 v. Chr., Deir el-Medina.
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hem in goede staat bewaren.
De beschimmelde mummie lag inmiddels in een operatiekamer in Parijs, volmaakt
steriel opgeborgen, en werd daar vierentwintig uur per dag bewaakt, opdat er onder
al die penibele omstandigheden niets mee kon gebeuren. Het uitgevoerde onderzoek
werd onberispelijk verricht en men kwam nog meer van de koning te weten. Aan het
einde van een behandeling met gammastralen was de koning weer zo steriel als maar
gewenst kon worden. Hij werd in zijn kist gelegd en deze werd deugdelijk lucht- en

vochtdicht verzegeld. Ramses kon weer heel wat jaren mee.
Intussen hadden de schandalen zich ontwikkeld. In het museum van Cairo kregen
heel wat ambtenaren zichte verantwoorden over een paragraaf in een rapport dat ze

over de mummie hadden opgesteld. l)aarin verklaarden ze dat deze inderdaad
besmet was met vooral micro-organismen doordat de sluiting van de kist niet deugde.
En het stond langzamerhand wel vast: alleen in Parijs - en natuurlijk ook in Amerika
en Engeland . . . - kon de koning worden gered van het Egyptische wanbeheer, dat
op onvoldoende controle had berust. Maar eigen schuld en de daardoor veroorzaakte
rôhud" werd sterk gekleineerd om diversJ gezichten te bewaren. né in Parijs
gemaakte foto's spreken echter duidelijke taal, want het hele procédé van de restau-
ratie is gedocumenteerd.
En nu ligt de grote man weer onder een linnen wade in zijn kist en blauw fluweel
zorgt ervoor dat niemand hem kan zien, behalve nu en dan een bevoorrecht staats-
hoofd.
Om de koninklijke mummies is een hele controverse ontstaan. Waar moeten ze
heen? In het museum laten in een speciale kamer, waar niemand in mag en waar men
hen in de gaten kan houden? Opbergen in een fraai mausoleum? Bijzetten in een leeg
koningsgraf en dat deugdelijk afsluiten en verzegelen? Of elke farao weer in zijn
originele graf terugleggen?
Aan alle oplossingen kleven grote nadelen. Vooral aan de laatste. Opbergen elk in
een eigen graf? Is men dan al vergeten hoe een koningsmummie op de hebzucht van
een of andere onverlaat kan werkenT Dat zo'n mummie een ontzaglijke handels-
waarde heeft?
De man die Aboe Simbel bouwde en grote veldslagen won; die bij zijn vele gemalin-
nen meer dan honderd zonenverwekte en een onbepaald aantaldochters; de man die
niet minder dan zevenenzestig jaren regeerde en tegen het einde van zijn lang leven
niet kon lopen van de gewrichtsreumatiek en niet kon eten door zijn slecht gebit - die
man presteert het opnieuw om een tijd lang in het wereldnieuws te komen. En welke
koning die zo'n drieduizend jaar geleden heerste kan hem dat nadoen? Wat dat
betreft, wie van zijn collega-farao's zat ooit in een vliegtuig?

Gouden kist van Toetanchamon (I 349-I 34 I
v. Chr.). De koning is als Osirís afgebeeld.
Museum van Cairo.

Graf vol mummiekisten. De leeggeplunder-
de gravenworden gebruikt als depotvoor de
vele opgegraven mummies en kisten bij
Thebe. In dít graf van Pedamenope liggen
vele kisten. Assasif, Thebe-West.
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De koningsmummies

Wat er uit tientallen eeuwen mummificeren over is aan bewaardgebleven lichamen
van heersers over Egypte, is betrekkelijk gering. De oorzaken hiervan zijn velerlei. In
het Oude Rijk werd er nauwelijks aan balsemen gedaan, maar wel zijn er wat over-
blijfselen uit die tijd, waarvan echter niet voor honderd procent vaststaat dat het
mummies van koningen, of liever de schamele resten ervan, betreft. Uit het Midden-
rijk zijn er een gering aantalovergebleven. De grote tijd voor'goede' mummies is de
periode van het Nieuwe Rijk ( 1 570- 1075 v. Chr.) en kort daarna, toen het balsemen
een zeer grote hoogte bereikte. De in musea liggende mummies uit die tijd zijn dan
ook de beste die er bestaan, met als hoogtepunt bij voorbeeld de mummie van Sethi I
(1312-1298 v. Chr.), die eerder een prachtig beeld lijkt dan een menselijk lichaam,
zelfs al is het hoofd van de romp gescheiden, wat overigens niet zichtbaar is.oMooie' mummies zijn zo prachtig bewaard gebleven omdat de omstandigheden
waaronder ze in hun tomben lagen optimaal waren voor goede conservatie. Dsvan de
buitenlucht afgesloten en heel diep liggende rotsgraven van bij voorbeeld de Vallei
der Koningen garandeerden een constante temperatuur en vochtigheidsgraad van de
lucht. Ruim dertig eeuwen konden de mummies er liggen - zelfs al waren ze door
grafrovers uit de oudheid gemaltraiteerd -, zonder dat enig bederf optrad. Dat
bederf, we zagen het al, zette in toen de mummies uit het graf werden gehaald en
tentoongesteld werden. Niettemin blijft het een verbluffend feit dat het nog altijd
mogelijk blijkt om van aangezicht tot aangezicht te staan tegenover wereldheersers
uit Egypte's grote tijd, mannen die de geschiedenis een definitieve keer gaven of die
na een revolutionaire tijd de vertrouwde oude godsdienst weer in ere herstelden.
Dat het uitwikkelen van mummies - vooral in de vorige eeuw een geliefde bezigheid
- zeer slecht was voor het behoud ervan, is overduidelijk gebleken. Een tientallen
eeuwen bestaand evenwicht binnen een omhulsel van een aantal kisten en windsels
werd ernstig verstoord en de gevolgen bleven niet lang uit. Door het blootstellen aan
de open lucht traden er chemische reacties op die nog niet allemaal bekend zijn. De
samenhang van de weefsels gaat verloren of verandert, bacteriën en vooral microsco-
pisch kleine schimmels krijgen hun kans in spieren en pezen. Komt daarbij dan nog
een slechte wijzevan opbergen, zoals helaas bij nogal wat koningsmummies gebeurd
is, dan is de schade niet te overzien en kan alleen - zoals bij Ramses II - een kostbare
behandeling de mummie nog redden.
Beginnend bij het Oude Rijk (2750-2258 v. Chr.) bezitten we enige mummieresten
die behandeld waren volgens de toen gevolgde methode, welke alleen voor koningen
werd gebruikt: men modelleerde in verwarmde hars gedrenkte linnen doeken over
gelaat en lichaam en verkreeg daardoor een vaak verrassend fraai geheel dat niets
gemeen had met de mensvormige pakketten die men later maakte. Een voorbeeld
van een dergelijke behandeling is een linkervoet die was gewikkeld in een hard
geworden, in hars gedrenkte lap. Deze lap was als het ware een gietvorm geworden.
De voet stond er haarscherp in afgedrukt met iedere pees van iedere teen duidelijk
zichtbaar. Deze voet moet bijna zeker afkomstig zijn yan farao Djoser, de bouwheer
van de trappenpiramide. De wijze waarop de voet werd gevonden wijst hier op. In
1932 bezocht namelijk de Franse archeoloog Lauer (die nog altijd in Sakkara
werkt!) de trappenpiramide om te zien wat hier aan conservatie gedaan kon worden.
Hij was niet de eerste die Djosers graf bezocht; vóór hem waren er reeds anderen in
geweest. In het graf stond geen sarcofaag en het werd dan ook als leeg beschouwd.
De meeste oudheidkundigen hadden even een blik in het graf geworpen en waren
toen weer weggegaan. Lauer wist dat een plug van vier ton graniet de toegang tot de
grafkamer belemmerde en dat het ondoenlijk leek daarlangs te komen. Maar Lauer
was in die tijd heel mager; dieven uit de oudheid hadden de plug een heel klein beetje
verschoven en er was een spleetje waar men zich met heel veel moeite en de armen
omhoog misschien langs kon wurmen. Het lukte Lauer zowaar! En in het stof van de
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kamer deed hij een op het oog weinig aanzienlijke vondst, die echter belangrijk
genoeg bleek: hij kon een paar fragmenten oprapen van ribben en een borstbeen plus

die reeds genoemde linkervoet - de oudste stukjes mummie die ooit gevonden

waren.
ln 1926 was al een dergelijke vondst gedaan door Battiscombe Gunn, die een deel

van een wervelkolom en een fragment van een bekken vond. Hij nam die mee naar
het museum in Cairo en borg de fragmenten daar op. Waren het stukken van de

mummie van Djoser? Het leek waarschijnlijk na de vondst van Lauer zes iaar later.

XY

Alle stukken waren namelijk duidelijk afkomstig van eenzelfde man, die oud, maar
nog sterk was ten tijde van zijn dood. Ook in 1821 had men reeds een paar stukken
gevonden, die echter verloren gingen bij een schipbreuk! Het was duidelijk dat die-
ven het lichaam van de koning in stukken hadden gebroken, mogelijk om die gemak-

kelijk te kunnen vervoeren.
De mummie die op die van Djoser volgt, behoorde toe aanfarao Djedkare uit de 5de

dynastie (2565-2420 v. Chr.) en alleen de linkerhelft was nog aanwezig. De in zeet
slechte staat verkerende mummie lag nog in zijn piramidegraf in Sakkara. Er waren
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De beroemde'Cachette'. Rechtsonder is de

plaats van een graf uit het Middenriik,
waaran de latere farao Pinodiem I (onge-
veer 1000 v.Chr.) een soort mausoleum
maakte en een groot aantal koninkliike
mummies werd bijgezet. De plek bleef
geheim tot 1880 toen de Rassoels het graf
ontdekten als ware schatkamer.



pogingen gedaan om te mummificeren en zijn organen waren in een kuiltje verbor-
gen. De canopen waren gebroken. Van koning Oenas vond men een linkervoorarm
met de hand er nog aan en twee beenderen van de schedel waar de haren nog aan
zaten. Dit voorbeeld van mummificatie verkeerde in fraaie staat en men had dus al
behoorlijke vorderingen gemaakt.
Dan moet er gewacht worden tot de l lde dynastie (2134-2040 v. Chr.) eer er twee
Middenrijk-mummies opduiken. Helaas zijn die niet van koningen afkomstig, maar
van twee prinsessen die behandeld waren volgens de goedkope methode met de'ce-
derolie'. Het waren de mummies van twee koninklijke gemalinnen van koning Men-
toehotep.

uit de l Tde dynastie (vóór 1570 v. chr.) hebben we de mummie van farao Sekenen-
re, die er duidelijk op wijst dat deze koning óf werd vermoord, óf sneuvelde in een
slag tegen de Hyksos die Egypte toen bezetten. De mummie is slecht gemaakt - en
dat pleit voor de laatste theorie -, mogelijk doordat men dit werk ter plaatse moest
doen. Kennelijk had men haast gehad, want de hersens waren niet verwijderd en
mogelijk was er zelfs geen natron gebruikt. Het kan dat het lichaam reeds in staat
van ontbinding verkeerde toen men het behandelde, want de wervels zitten los en zijn
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Detail van het houten mummiemasker van
Amenhotep I ( 1 5 4 5- I 5 20 v. Chr. ). E gyptisch
Museum, Cairo.



verschoven doordat de windsels veel te stijf waren aangetrokken. Bovendien ver-
spreidde de mummie een zeer onaangename stank.
Tijdens zijn leven moet Sekenenre een knappe kerel zijn geweest, lang en gespierd,

met dicht zwart krulhaar en een nog mooi gebit ondanks het feit dat hij al een jaar of
veertig moet zijn geweest. Zes diepe en grote wonden in gezicht en schedel wijzen op

het gewelddadig eind. Daar hij in de strijd tegen de Hyksos was gewikkeld, wijst dit
toch ook wel op een dood op het slagveld. Met knots en strijdbijl waren de wonden
aangebracht. Zijn neus \ilas ingeslagen met de steel van een bijl en een piek of lans

veroorzaakte een diepe wond in het linkeroor, waarna de punt bleef steken in een van
de halswervels. Het lichaam zelf was niet gewond en dat kan er op wijzen dat de

koning tijdens de strijd was gevallen en werd afgemaakt door minstens twee vijan-
den.
De mummies van de koningen uit de 18de dynastie (1570-1314 v. Chr.) tonen een

opvallend sterke gelijkenis met elkaar, maar ook met hun stammoeder koningin
Tetisjeri. Koning Amenhotep I ( I 545- I 520 v. Chr.) was door de priesters uit de 21ste
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dynastie - dus vijf eeuwen later, toen de vorstelijke mummies werden gerestaureerd

- zo mooi en vakkundig ingewikkeld dat men besloot hem niet uit te wikkelen, in
tegenstelling tot de andere farao's, die allen van hun windsels werden ontdaan. Rönt-
genfoto's die later werden gemaakt toonden aan dat hij een jaar of vijfenveertig was.
De dieven hadden zijn rechterhand afgerukt en de beide voeten van de benen afge-
wrongen. Hij was gehuwd met zijn zuster Merit-amon, kennelijk een staatshuwelijk
om het recht op de troon te bevestigen, want de mummie van deze gemalin toonde
aan dat ze allesbehalve mooi was en een hoge rug had. Ze stierf jong, een jaar of
dertig oud, en schonk haar echtgenoot alleen dochters.
Een zoon van een heel wat minder belangrijke koningin werd toen troonopvolger.
Dat was Thoetmoses I (1520-1508 v. Chr.), die huwde met zijn halfzuster Ahmose,
een van de dochters van Merit-amon. En met deze mummie komen we aan een
mysterie. Was hij wel wie hij pretendeerd e te zijn? Hebben we hier te maken met een
door de priesters gemaakte fout? Volgens de geschiedkundige feiten moet Thoetmo-
ses een jaar of vijftig zijn geweest toen hij overleed, maar de mummie was er onweer-
legbaar een van een jongeman van nog geen achttien jaar oud. Maar om zijn nek
hing het label met de naam van Thoetmoses erop. . . Waar is de mummie van de
échte Thoetmoses gebleven? Ook deze Thoetmoses beschikte niet over een zoon van
zijn Grote Gemalin, en de opvolger, de latere Thoetmoses II, was weer een zoon van
een minder belangrijke vorstin. Hij huwde met de 'echte' prinses Hatsjepsoet, die
later, toen ze regentes \ryas voor de minderjarige wettige troonopvolger Thoetmoses
III, de titel van fãrao aannam en haar pupii aaiOig ondãr de duim wist te houden, tot
hij zich na haar dood ontpopte als een van de heel grote veldheren van Egypte.
Thoetmoses II stierfjong, een jaar of dertig oud en het slachtoffer van een slopende
kwaal die hem totaal uitmergelde. Zijn mummie werd door grafrovers aan stukken
gebroken. Van koningin Hatsjepsoet is geen mummie bekend, al heeft men lange tijd
de mummie van koningin Teje voor de hare aangezien.
Thoetmoses III (1490-1436 v. Chr.) was een kleine dikke man enzijnmummie werd
door de rovers in drie stukken gebroken, die door de priesters keurig werden gespalkt
met kleine witgeschilderde roeiriemen! Bij hem werd voor de eerste keer een nieuwe
incisie toegepast voor het leeghalen van de buikholte. De snede werd nu evenwijdig
aan de lies gemaakt en was vrij lang.
De zoon van Thoetmoses III was Amenhotep II (1436-1413 v. Chr.), die stierf op zijn
vijfenveertigste. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Thoetmoses IV (1413-1405 v.
Chr.), die dus maar kort regeerde. Hij moet ernstig ziek zijn geweest. Hij stierf toen
hij tussen de dertig en veertig jaar oud was en zijn mummie is slecht geprepareerd.
Zijnzoon Amenhotep III (1405-1367 v. Chr.) was een groot sportman, maar hij
kreeg later een heel slechte gezondheid, terwijl zijn gebit hem last moet hebben
bezorgd. Hij schijnt dol te zijn geweest op buitenlandse gemalinnen, want hijbezat
een uitgebreide harem van internationale koninginnen en prinsessen, maar de ware
baas in huis zal koningin Teje zijn geweest, die grote invloed moet hebben uitgeoe-
fend op haar hele omgeving en niet het minst op haar eigen kinderen. Het was
gebruikelijk dat de Grote Gemalin een koninklijke prinses was. Teje was dat niet.
Haar ouders, Joeya en Toeya, waren qua stand hoog genoeg, maar van vorstelijken
bloede waren ze allerminst. Dat ze niettemin een graf in de Vallei der Koningen
kregen, spreekt wel voor Teje's machtige invloed in de koninklijke hofhouding.
Van Amenhoteps mummie is men niet helemaalzeker. Deze werd wel in de Cachette
gevonden, maar de behandeling ervan hoorde niet thuis in de tijd waarin hij leefde.
De mummie is namelijk met leem onder de huid gemodelleerd en dat is een techniek
die pas in de 2lste dynastie, dus een kleine vier eeuwen later, werd toegepast.
De zoon van Amenhotep III en Teje, de omstreden 'ketterkoning' Echnaton, Amen-
hotep IV (l 367-1 350 v. chr.), volgde zijn vader op en bracht door zijn invoering van
een monotheÏstische staatsgodsdienst, die regelrecht inging tegen de officiële Amon-
dienst, het hele land in rep en roer. Zijn mummie is nooit gevonden en het is niet
onmogelijk dat die kort na zijn dood werd vernietigd. De mummie van zijn broer
Smenchkare (1352-1349 v. Chr.) werd eerst aangezienvoor die van Echnaton en ook
voor die van Teje, omdat deze in een kist van de koningin lag. Hij stierf toen hij een
jaar of twintig was en dus kan de mummie nooit die van Echnaton zijn geweest,
terwijl ook de anatomische bijzonderheden erop wezen dat hij geen vrouw (Teje)
was.
En zo komen we dan bij de mummie van zijn opvolger, zijn (half)broer Toetancha-
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Amenhotep ll (1436-1413 v. Chr.). Egyp-
tisch Museum, Cairo.

ton, die zichlater, toen hij het oude geloof opnieuw invoerde, Toetanchamon liet
noemen. Zo onbelangrijk als Toetanchamon als vorst was, zo belangrijk is hij geble-
ken voor de egyptologie, omdat met het openen van zijn graf in 1922 voor het eerst
een vrijwel ongeschonden koningsgraf zichtbaar werd. Van zijn negende tot zijn
dertiende jaar leefde Toetanchamon als kind in het paleis van koningin Nefertiti -
wier mummie ook nooit is gevonden - in de nieuwe, door Echnaton gestichte hoofd-
stad Achetaton. Daarna verhuisde hij met het hele hof terug naar de oude hoofdstad
Thebe, waar hij gekroond werd in de tempel van Luxor. Door de vondst vanzijn graf
weten we nu heel wat van de begrafenisvormen uit zijn tijd af, al hadden helaas de
grafrovers de hele inhoud ondersteboven gekeerd bij hun zoeken naar schatten (die
in overdaad aanwezig waren), toen ze kort na de begrafenis in het graf doordron-
gen.
Het onderzoek van Toetanchamons mummie, die bijna helemaal verkoold was door
natuurlijke verbranding, leverde een paar niet opgeloste vraagstukken op. Waarom
had deze farao als enige een gladgeschoren schedel, wat eigenlijk voorbehouden was
aan priesters? Om het kale hoofd sloot strak een linnen kapje, waarop met blauwe en
gouden kraaltjes een prachtige uraeus was geborduurd. Toetanchamons mummie is
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volledig uitgedroogd. Tussen huid en bot van zijn kuiten is niet meer dan enige
millimeters spierweefsel gevonden. Zijn linkerwang was beschadigd, maar of dit
door een moordaanslag werd veroorzaakt of dat hij is gevallen en zwaargewond
raakte, weten we niet. Evenmin waaraan hij stierf. Hij had net als zijn twee
(half)broers Echnaton en Smenchkare een zwakke gezondheid en ze zijn dan ook
geen van drieën oud geworden. De sterfdag van Toetanchamon is vrij nauwkeurig te
preciseren. In het graf lagen korenbloemen en bloemen van de alruin. Deze bloeien in
Egypte in maart en april. Trekt men hiervan de zeventig dagen voor het balsemen
af, dan komt men tot een dag in januari van het jaar 1 341 .

De mummies van hen die rond zijn dood een rol speelden in de Egyptische geschie-
denis, zijn jonge vrouw Anchesenamon (dochter van Echnaton), Eje en Horemheb
zijn nimmer gevonden. De eerstvolgende koningsmummie is die van Ramses I, die de
l9de dynastie (1314-1200 v. Chr.) stichtte. Ramses I was al oud toen hij op de troon
kwam en regeerde maar kort: êên jaar en vier maanden. Hij was bij zijn dood nog
groot en gespierd en zijn haar was kort afgeknipt. Zijn zoon Sethi I was niet groot,
ongeveer 166 cm lang. Zijn genitaliën werden apart gebalsemd en ingepakt, een
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Op de volgende pagina's: de duizenden rots-
graven van Thebe-Wesf. Hier enkele graf-
ingangen bij Sjeich Abd el-Qoernah.

Merneptah (1231-1222 v. Chr.). Egyptisch
Museum, Csiro.







nieuwe methode. De dieven braken zijn hoofd af en scheurden zijn oorlel kapot
omdat daar kennelijk een kostbare oorhanger in was aangebracht. Vreemd was dat
zijn gemummificeerde handen een dusdanige houding hadden dat ze nooit op de
gebruikelijke wijze een kromstaf en een gesel hadden kunnen vasthouden.
Zijn zoon Ramses II (1298-1231 v. Chr.) werd ruim negentig jaar oud. Hij liep wat
kreupel, wat hem niet belette een groot veldheer te worden, al overdreef hij mogelijk
wat met zijn heldendaden. Hij had een heel slecht gebit.
Zijn zoon Merneptah (1231-1222 v. Chr.) wordt nog wel aangezien voor de boze
farao van de Exodus. De reden waarom Merneptah als Exodus-farao werd
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beschouwd, was het feit dat zijn mummie was overdekt met witachtige plekken, die
men voor zout hield. Men zag hierin het 'bewijs' dat hij in de Rode Zee verdronken
moest zijn,maar daar klopt niets van. Wel was de mummie na de natronbehandeling
heel slecht gewassen, zodat de natron later weer naar buiten kwam.
Zijn opvolgers waren Amenmesse, die heel kort regeerde, en Sethi II, wiens hoofd en
armen door de dieven werden gebroken. Dan volgt koning Siptah (1222-1216 v.
Chr.), van wie we alzagendat hij als kind aan polio leed en er een misvormd been aan
over hield. Hij stierf jong, tussen de twintig en dertig jaar, na een heel zwakke
regering. Zijn opvolgster was koningin Taoesert, die met een even zwakke regering
de l9de dynastie afsluit. In de 20ste dynastie (1200-1075 v. Chr.) heerste Ramses
IV, die zich er op beriep dat hij door heel Egypte bomen liet planten, opdat de
mensen zich zouden verheugen in de schaduw ervan. Toch was het volk niet altijd
tevreden tijdens zijn bewind, en toen vonden ook de eerste stakingen in de geschiede-
nis plaats. In die tijd had ook een haremsamenzwering plaats. Of Ramses III (1 198-

Vleesoffers. Inhet graf vanThoelmoses IV
(1413-1405 v.Chr.). Het gaat híer om rund-
vlees: schenkels, bouten, ribstukken die op
de foto nog gedeeltelijk zijn ingewikkeld.
Dergelijke hoeveelheden vlees, dat netjes
gemummificeerd was, zijn in diverse ko-
ningsgraven aangetroffen, onder andere in
dat van Toetanchamon.
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I 166 v. Chr.) werd vermoord of door natuurlijke oorzaken stierf weten we niet. Wel
dat het gezichtvan zijn mummie een nachtmerrie van griezeligheid is en daardoor
graag wordt gekozen als voorbeeld van een echte filmgriezel. Na hem volgden er nog
zevenfatao's met de naam Ramses.
Van de latere koningen is veel minder bekend. Koning Psoesennes I (1054-1009 v.
Chr.) verplaatste de regering naar de stad Tanis in de Delta en werd daar ook begra-
ven. Zijn mummie verkeerde in heel slechte toestand en was niet veel meer dan een
geraamte. Hij leed aan reumatiekvan de ruggegraat en moet veel pijn hebben gehad.
Een even slechte mummie kennen we van koning Sjesjonk I (935-914 v. Chr.) Hij

werd een jaar of vijftig en leed aan een ernstige ziektevanhet botvan de schedel, wat
uiteindelijk tot meningitis leidde. De mummies van alle farao's uit deze tijd verkeren
in heel slechte toestand, in tegenstelling tot die van hun in het droge zuiden van
Thebe heersende voorgangers. In de betrekkelijk vochtige Delta bleek het onmoge-
lijk een goede mummie te maken. Het grondwater tastte de mummies heel zwaar
aan, al werden de voorwerpen uit hun rijk ingerichte graven in goede conditie te
voorschijn gebracht, voor zover zevan zilver en goud, fai'ence en albast waren.

Ramses llI (1198-1166 v.Chr.). Egyptisch
Museum, Cairo.
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Roddel rond een prinses

Ze heette prinses Makare en droeg de allerhoogste vrouwelijke titel van het hele
land: Godsvrouwe van Amon in Karnak. We weten heel weinig van haar leven en of
er rond haar enige roddel vermeld werd. Maar die roddel ontstond wel in de 19de
eeuw, toen haar mummie werd gevonden. Wat was er aan de hand? Dezezo hoogge-
plaatste dame, officiële echtgenote van farao Pinodjem I van de 2lste dynastie, was
geen maagd zoals ze behoorde te zljn, maar had omgang gehad met een man in
plaats van alleen met de god waaraanze zichgewijd had. De gevolgen bleven niet uit.
Makare werd zwanger, stierf in het kraambed en werd tegelijk met haar doodgebo-
ren dochter gebalsemd en begraven.
De zaak-Makare deed heel wat stof opwaaien en er werden rond haar en haar baby
alle mogelijke theorieën opgebouwd. Want het kón gewoon niet. Een Godsvrouwe,
altijd een dochter van de koning, die in de tempelhiërarchie een absoluut soevereine
rol speelde en die om zo te zeggen alleen met Amon naar bed mocht, kon niet een
dergelijke wandaad bedrijven. En daar waren de roddels al!
Makare werd, zoals in die vroege tijd van de egyptologie de gewoonte was, uit haar
windsels gehaald en toen zag men iets vreemds. Volgens een onderzoek uit die tijd
zou ze een kind hebben gebaard en om hierop nog eens de nadruk te leggen hadden
de balsemers haar dusdanig opgevuld dat ze eÍ zwangü luitzag. De dode vrucht van
haar schande werd eveneens gebalsemd en tegen haar aangelegd. Het kind heette
Moetemhat en dat stond op de sarcofaag. De titel van de moeder op de sarcofaag
luidde: Dochter des konings en Grote Gemalin van de koning. Maar hoe valt dit te
verklaren indien een godsvrouwe alleen met Amon en dus nooit met een koning kon
trouwen? Dat raadsel werd al gauw opgelost. De titel kon ook anders gelezen wor-
den: Dochter des konings en dochter van de Grote Koninklijke Gemalin. Dat klonk al
logischer, maar daarmee werd het laakbare gedrag vandeze koninklijke dochter nog
niet verklaard. Ze kon dank zij deze titel rustig godsvrouwe worden, maar natuurlijk
nooit zwanger. En waar was daar de verklaring voor? Een nieuwe ontdekking werd
gedaan: het dode kind heette helemaal niet Moetemhat, maar het was wel onweer-
legbaar de tweede naam van prinses Makare.
Maar de roddel was niet tot zwijgen te brengen. Alles goed en wel maar dat kind wás
er - hoe het dan ook heten mocht - en daar kon men niet omheen. Was Makare dan
misschien na haar bevalling met de dood bestraft en met het dode kind begraven?
Was het kind een onverwacht gevolg van een mogelijk rituele tempelprostitutie die
Makare gepleegd zou hebben? Was de dode baby een soort ondergeschoven kind van
iemand anders, omdat de echte baby was blijven leven? En waarom zou men zoiets
doen? Was de dode baby dan toch een kind van farao Pinodjem zelf? De ene theorie
na de andere werd opgebouwd en heftig bestreden en niemand werd het met iemand
anders eens. Tot 1968 toe.
Toen werden de mummies van zowel Makare als van het dode kind geröntgend en de
naam van de prinses gered. De baby was helemaal geen vrouwelijk kind, maar wel
een vrouwelijk baviaantje. . . Dat was keurig gemummificeerd en tot een net rond
pak ingewikkeld.
En meteen waren er talloze nieuwe theorieën. Waarom die aap? Wie nam er nu een
aap mee in de sarcofaag? Was dat een vervanging van de echte baby? Had men
Makare die dode baviaan meegegeven zoals men ook wel een baviaan op een rond
stukje linnen schilderde, dat dan onder de mummie werd gelegd om het koude
lichaam 'innerlijke warmte' te geven? Men werd het natuurlijk niet eens, maar een
nuchtere oplossing ligt toch duidelijk voor de hand.
Prinses Makare had een halfzuster, Esemachbit genaamd. Deze zuster was de echt-
genote van farao Pinodjem en mocht gewoon kinderen krijgen. of dat gebeurd is
weten we niet, want de mummie werd nooit onderzocht, omdat deze zo perfect was
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ingewikkeld dat men die bewaarde als beste voorbeeld van de balsemkunst in de
21ste dynastie. Maar koningin Esemachbit kreeg ook iets mee in haar sarcofaag: een
gemummificeerde antilope. En geen mens die daarbij aan een of andere duistere
betekenis dacht.
Toch kan de oplossing voor de hand liggen , maar die is zoals vaak vervelend nuchter.
Zowel de baviaan als de antilope waren de troeteldieren - iets heel gewoons in het
oude Egypte - van de beide prinsessen geweest en ze wilden die in het hiernamaals
bij zich behouden om ermee te spelen en hen te verwennen.
Een aardige conclusie over de zaak-Makare geeft de Franse egyptoloog Yoyotte:
'Met een naam binnen een cartouche en de titel van een celibataire die vergeleken
kan worden met die van de allerhoogste aanbidsters der goden, is Makare nooit
getrouwd geweest, behalve met de enige god van Thebe.'
En dat was Amon.

A
Mummie van koningin Makare. Museum
van Cairo.

Gemummificeerde baviaan van koningin
Makare. Museum van Cairo.
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De zestig soldaten van de koning

Was het toeval waardoor de archeoloog
Winlock een zo belangrijke vondst
deed? Of kwam het doordat hij niet
helemaal vrij was van jaloezie, omdat
het Howard Carter gelukt was een bijna
ongeschonden koningsgraf te vinden en
hij nu druk bezig was dit leeg te halen?
In ieder geval was Winlock niet aanwe-
zigop de plaats waar iedereen heenge-
trokken was, maar zwierf hij door de
bergen rond Deir el-Bahari. Hij had nog
altijd een niet ongegronde hoop dat het
hem ook eens zou gelukken een onge-
schonden graf te vinden. Hij was bezig
met opgravingen rond Hatsjepsoets do-
dentempel en zijn aandacht was getrok-
ken door iets wat een opening in de rot-
sen hoog boven hem zou kunnen zijn.
De heuvelhelling, heel steil en vol losse
rotsblokken, lag boven het graf van de
koningin, dat ze had laten uithakken
toen ze zichzelf nog niet tot farao had
laten uitr'oepen.
In de buurt lagen de grote rotsgraven
van de koningen van het Middenrijk
ongeveer op één lijn, maar een eind
lager lag een grote aardstorting van
rotsblokken en het zag er naar uit dat
die de ingang van een graf verborg dat
nog door niemand was ontdekt. Op een
middag nam Winlock een paar werklui
mee en begaf zich langs een moeilijke en
vrij gevaarlijke weg naar de plaats waar
hij dat graf vermoedde. Hij liet een aan-
tal rotsblokken verwijderen en inder-
daad, het wás een gtaf , maar wat een
teleurstelling! Het lag vol slordig opeen-
gehoopte dode lichamen, die een walge-
lijke stank verspreidden.
Kennelijk waren rovers hem voor ge-
weest en hadden de lichamen beroofd en
kapot gemaakt.
Winlock hoefde niet lang rond te kijken.
Koptische monniken, meende hij en hij
liet het graf weer afsluiten en keerde
naar zijn werk terug. Maar het liet hem
toch niet los. Was hij niet wat voorbarig
geweest? Drie jaar later opende hij
opnieuw het graf met de bedoeling het
nu grondig te onderzoeken en dan voor-
al de windsels die mogelijk enig licht
zouden kunnen werpen op de tijd waaÍ-

uit de'monniken' stamden. En opdat
zijn werklui een beetje enthousiast zou-
den worden voor hun - weinig aangena-
me - werk beloofde hij vijf piaster aan
degene die hem een stuk linnen met een
of ander merk erop zou brengen.
En wat Winlock had gehoopt werd
waarheid: hij hád een ontdekking ge-
daan. Want de vlijtige arbeiders brach-
ten hem het ene stuk gemerkt linnen na
het andere, tot hij er zestig bij elkaar
had! En niet minder dan negenentwin-
tig hiervan droegen merken van het lin-
nen dat aan het hof gebruikt was en
waarvan men er al een aantal had
gevonden op de windsels van twee con-
cubines van koning Mentoehotep uit de
I lde dynastie (2040-1991 v. Chr.).
Winlock had de vondst van zijn leven
gedaan. Hij vond zestig soldaten die
gesneuveld waren in dienst van deze
farao.
Het graf zelf was eenvoudig. Het be-
stond uit een rechte gang die doorsne-
den werd door twee zijgangen. Elk van
die gangen eindigde in een klein vertrek
van niet meer dan een meter hoog. Win-
lock rekende uit dat de lichamen in drie
lagen op elkaar gestapeld moesten zijn
geweest, wilde men die allemaal in die
kleine kamertjes kwijt. Er stonden ook
twee lege sarcofagen, waarvan de bete-
kenis later duidelijk werd.
De dieven die in het graf waren binnen-
gedrongen op zoek naar schatten, had-
den alle mummies naar de grote gang
gesleept en hen daar 'onderzocht', dat
wil zeggen uitgewikkeld en kapot ge-
maakt op zoek naar amuletten en ande-
re kostbaarheden. Ze openden het graf
tijdens de 15de dynastie - omstreeks
1600 v. Chr. - in een tijd van grote
onrust in het land vanwege de strijd
tegen de heersende Hyksos. Na hun
plundering moet de ingang zijn dicht-
gestort, wanneer weten we niet.
Dat de mummies die van soldaten
waren, bleek al gauw uit hun toestand.
Allen waren zo zwaar gewond tijdens
een of andere slag, dat ze aan die won-
den overleden waren. Bovendien waren
vier van hen boogschutters geweest,
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zoals werd bewezen door een stukje leer
om de pols waardoor werd voorkomen
dat de boogpees tegen de arm sloeg na
het schot.
Duidelijk was dat de zestig mannen tot
een keurkorps hadden behoord. Geen
van hen was korter dan I meter 70 en
allen waren stevig gespierd en tussen de
dertig en veertig jaar oud. Vier van hen
waren bovendien oudgedienden, die ge-
nezen oorlogswonden hadden. Ze had-
den kennelijk een voorkeursbehande-
ling ondergaan en waren allen ingewik-
keld. Achtenvijftig waren er in twintig
lagen windsels verpakt die te zamen één
centimeter dik waren. Maar twee ande-
ren waren duidelijk hun officieren. Ze
waren in vierentwintig lagen windsels
verpakt die vijf centimeter dik waren.
Het was duidelijk dat de twee lege sar-
cofagen voor hen bestemd waren ge-
weest.
Hoe waren deze zestig mannen gesneu-
veld? Ze moeten hebben deelgenomen
aan een of andere slag die een zware tol
van het leger moet hebben geëist. De
door hen opgelopen dodelijke wonden
toonden een treffende gelijkenis. Het
merendeel hiervan bevond zich in hoofd
en nek en ze waren veroorzaakt door
van bovenaf geworpen zwaÍe rotsblok-
ken die bij sommigen de schedels ver-
pletterd hadden, door ebbehouten pijl-
punten die in de mummies werden
teruggevonden en door van bovenaf
geworpen lansen. Hebben de mannen
een hooggelegen vesting bestormd?
Maar er zijn ook gevechten van man
tegen man met bijlen geweest. Had die
veldslag later plaats? Sommige mum-
mies tonen duidelijk aan dat gieren aan
hun lichamen hadden gegeten, wat er
op wijst dat ze een tijd op het slagveld
bleven liggen.
De mannen zijn niet echt gebalsemd. Er
is geen buikincisie en de hersens waren
niet verwijderd. Mogelijk heeft men hen
zoals ze waren eerst een tijdlang in het
hete zand begraven om hen enigszins te
coriserveren. Dit zou kunnen blijken uit
het grove zand dat gevonden werd in
hun haar, op de huid en in ogen en



mond. Andere archeologen houden het
erop dat dit zand was gebruikt bij de
balseming. Het gaat hier niet om woes-
tijnzand, dat meestal fijn is, maar om de
veel grovere korrels van het zand dat
pleegt te liggen waar droge rivierbed-
dingen in de woestijn uitmonden.
De inwikkçling van de mannen toont
aan dat men de lichamen behandelde
zoals ze gevonden werden: sommigen
van hen netjes rechtgestrekt, anderen in
een ineengekrompen houding. Na de
inwikkeling legde men hen in het graf
datzo droog was dat de toestand van de
mummies redelijk goed bewaard bleef.
Wel waren onder het gewicht van de
bovenste mummies de onderste in el-
kaar gedrukt. Dat deze geplunderde en
gebroken mummies, die ook nog gestor-
ven waren onder benarde omstandighe-
den, weinig aangenaam waren om naar
te kijken zal niemand verbazen.
Ze waren echter nog niets vergeleken
bij de man die wel 'de onbekende prins'
wordt genoemd. Hij leefde veel later
dan de zestig soldaten, namelijk tijdens
de regering van Ramses III (1198-1166
v. Chr.) en het is heel goed mogelijk dat
hij behoorde tot degenen die binnen het
paleis van de farao een plan beraamden
om de koning te doden. Dat zou veel
kunnen verklaren van een aantal merk-
waardige feiten die bij het vinden van
zijn mummie opvielen.
Deze mummie werd gevonden in de'ca-
chette' van Deir el-Bahari en wie zich
bij dit illuster gezelschap van vorstelijke
mummies bevond moest zelf ook wel
van koninklijken bloede zijn. Maar hij

lag in een heel simpele kist, zonder
naam of enige inscriptie. Hij was netjes
ingewikkeld, maar op de mummie lag
een schapevel en dat was uiterst onge-
bruikelijk, omdat wol als zo onrein werd
beschouwd dat geen priester deze stof
dragen mocht en men zich niet met wol-
len kleren in een tempel kon vertonen.
Dat bij een begrafenis iets van wol zou
worden gebruikt was ondenkbaar. En
toch lag dat vel daar . . .

De uitwikkeling van de mummie, die
plaatsvond in 1886, verklaarde veel. De
Franse archeoloog Mathey heeft dit
proces beschreven en het moet werke-
lijk een gruwelijke ervaring ziin ge-
weest.
Na het verwijderen van de windsels
werd men geconfronteerd met'een vet-
tige witte laag' die 'precies leek op
deeg'. Dit deeg bleek heel zuur te zijn.
Mathey geeft een zeer levendige be-
schrijving: 'Op dat ogenblik werden wij
allen van walging vervuld . . . stinkende
gassen kwamen vrlj . . . het deeg was
zeer hygroscopisch en trok alle vocht uit
de lucht aan . .. De laag moest stuþe
bij beetje verwijderd worden.' Toen
dezelaag eindelijk verwijderd was - en
we weten nog altijd niet waaruit die
heeft bestaan - en men de man zelf ein-
delijk zag, werd de afschuw der onder-
zoekers nog groter. Want: '. . . geen
aangelaat heeft ooit op zo juiste wijze
een beeld van een dermate aangrijpende
doodsstrijd getoond. Zijn gelaatstrek-
ken waren afgrijselijk vertrokken en
toonden beslist aan dat deze ongelukki-
ge mens met opzet verstikt was. Het

meest waarschijnlijk is dat hij levend
werd begraven. Er zijn bewijzen om
deze dramatische theorie te staven. Het
lichaam werd begraven zonder de ge-

bruikelijke balseming (dit bleek later
onjuist te zijn), de hersens waren niet
verwijderd en alle inwendige organen
waren intact. De armen waren stijf
tegen het lichaam gebonden en de
benen tegen elkaar. . . Ik kan slechts
twee theorieën bedenken die bij deze
feiten passen: ten eerste dat de man
levend werd begraven; ten tweede dat
hij stierf in een stuiptrekking door het
innemen van vergif.
De mummie is die van een man . . . tus-
sen de 25 en 30 jaar oud, goed gebouwd
en zo te zien zonder verwondingen of
andere kenmerken. Hij is perfect be-
waard gebleven, al is hij wel erg perka-
mentachtig en is de kleur mahonie-
bruin.'
Tot zover Mathey. Latere onderzoekin-
gen brachten meer bijzonderheden. Er
heeft wel degelijk een balseming plaats-
gevonden, want dat bewijzen sporen
van natron en pakjes met datzelfde zott
die tussen de windsels en tegen het
lichaam lagen. En omdat hij een prins
was, moest hij worden bijgezet bij ande-
re koninklijke mummies, zijhet in dui
delijke staat van ongenade. Heeft de
prins inderdaad vergif moeten inne-
men? Het was wél de straf voor vorste-
lijke misdadigers die zich als moorde-
naars wilden gedragen. We zullen er
waarschijnlijk wel nooit achter komen
hoe de zaak werkelijk in elkaar heeft
gezeten.
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Het goud van Toetanchamon

De opmerking is al heel vaak herhaald: als een betrekkelijk arme farao als Toet-
anchamon zoveel goud meenam in zijn graf, hoe moeten dan de werkelijk grote
koningen in hun reusachtige graven zijn bljgezet? En inderdaad, we kunnen er
slechts naar gissen en er ons op zijn best een vage voorstelling van maken. De hoe-
veelheid goud uit Toetanchamons graf is verbijsterend. Niet alleen is er die bijna
twee meter lange sarcofaag van 3 tot 3.5 mm dik puur goud, die op zich al een waarde
van enige miljarden vertegenwoordigt, maar er zijnook de vier reusachtige schrijnen
die zijn stenen sarcofaag omvatten en die gemaakt waren van met goud beslagen
hout. Er waren de met bladgoud beklede canopenkist, de op dezelfdewijze bewerkte
rijtuigjes, de gouden troon, de gouden waaier en de gouden dolk in een gouden
schede; een andere sarcofaag van hout, opgelegd met bladgoud; het massief gouden
masker met de vermoedelijk goed gelijkende portretkop van de jonge koning. En dan
is er de mummie en die was letterlijk belegd met goud.
Niet minder dan negenenvijftig gouden voorwerpen: gordels, armbanden, pectora-
len, halskettingen, een voorschoot en ringen waren overal aangebracht. In totaal had
Toetanchamon niet minder dan 143 amuletten tussen zijn windsels zitten. De sie-
raden hingen om zijn hals, zaten aan vingers en tenen en enkels, om zijn middel, en
aan zijn voeten had hij een paar gouden sandalen. Iedere vinger en iedere teen was
apart ingewikkeld en aan elk daarvan was een gouden dop in de vorm van een teen of
vinger geschoven. Gouden diademen sloten, de een over de ander, om zijn voorhoofd
en het linnen hoofdkapje dat nauw zijn schedel omsloot was geborduurd met gouden
en blauwe kraaltjes.
Het was de gewoonte dat iedere mummie voor zijn bescherming een aantal amulet-
ten meekreeg, meestal in groepen van zeven, omdat dit een magisch getal was, later
in steeds grotere hoeveelheden. In de Natijd kon een mummie wel 104 voorwerpjes
meekrijgen. Toch zijn er ook heel mooie mummies gevonden die geen enkel amulet
bezaten. Men zou geneigd zijn de familie te betichten van gierigheid of alleen maar
bezuinigen op wat altijd een dure aangelegenheid moet zijn geweest, maar dat gaat
niet op. Eerder lag de schuld bij de balsemers, die de familie rustig beduvelden door
geen enkel amulet mee te wikkelen, want wie zou het ooit in zijn hoofd halen om een
mummie weer uit te wikkelen met het oog op controle? Op dat punt wisten ze meer
manieren om de familie te bedriegen, en bewijzen van hun boze daden bestaan er
genoeg. Soms bestond men het om een zo onmisbaar voorwerp als een dodenboek
gewoon blanco te laten en alleen aan het einde van de rol de naam en titels van de
dode te vermelden. De papyrus lag in de kist en wie zou die eruit durven nemen om
eens na te gaan ofde hele papyrus gevuld was met de broodnodige teksten, zonder
welke de arme dode de grootste moeite zou hebben om het in het hiernamaals te
klaren. De familie was er juist alles aan gelegen om het hele begravingsritueel zo
perfect mogelijk te doen verlopen en soms ging men zelfs zover dat er in het graf
kleine stenen gietvormpjes werden meegegeven, opdat in het hiernamaals nog even-
tueel ontbrekende amuletten gegoten konden worden!
Die grote zorg voor de mummie blijkt overduidelijk uit die van Toetanchamon, en
daarmee vervallen alle redenen die men wel aanvoert als oorzaak voor de talloze
'vervloekingen' die de jonge farao zou hebben uitgesproken, zonder meer. Toetanch-
amon zou schandalig slordig zijn gemummificeerd en, heel karig voorzien van wat
men in het hiernamaals nodig heeft, in zijn kist zijn gelegd. Stelt men tegenover deze
dwaze bewering de werkelijkheid van al dat goud en die uiterst zorgvuldig vervaar-
digde mummie, dan blijkt wel dat niets werd nagelaten om het hem in zijn tweede
leven aangenaam te maken. Men mag toch wel aannemen dat de zestienduizend
voorwerpen die in het graf werden gevonden, voldoende waren!
Dat dergelijke schatten een haast niet te weerstane uitdaging vormden voor grafro-
vers laat zich raden. Het gestolen goud werd meestal meteen ontdaan van de inleg-
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sels van sierstenen, glas, email en glaspasta, en dan omgesmolten. De dief die Toet-
anchamons grafkamer binnendrong, had dan ook een heel stel ringen in een lapje
geborgen enzalzeker het plan hebben gehad om geregeld terug te komen naar deze

schatliamer, waarvan de inhoud genoeg was om verschillende dorpen gedurende

talloze jaren een zorgeloos leven te bezorgen. Waardoor Toetanchamons dief werd
tegengehouden weten we niet. Wel dat de priesters van de Vallei der Koningen de

in[raãk ontdekten en het graf opnieuw verzegelden. Daarna bleef het ongestoord, tot
het in 1922 opnieuw geopend werd.

Farao's die veel later regeerden, zoals Psoesennes en Sjesjonk, namen ook het nodige
mee in hun graf. Beide koningen hadden een zilveren sarcofaag, de ene in mensvorm,
de andere gevormd als een Horusvalk. Ze hadd,en prachtig vaatwerk van zilver en

goud, halskettingen die zeer zwaar zijn.
Dat al die kostbare voorwerpen van de allerbeste kwaliteit waren spreekt haast van-
zelf. Die van Toetanchamon munten veelal niet uit door bijzonder goede smaak.
Vooral de sieraden zijn vaak opzichtig en te groot en massief als men die vergelijkt
met de schitterende siervoorwerpen die van veel vroegere dynastieën werden gevon-
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Kop van de massief gouden binnenste lijk-
kist van Toetanchamon ( I 349-1 341 v.Chr.).
E gyptisch Museum, Cairo.



Gouden mummiemasker van Toetanchamon (1349-1341 v. Chr.).
Dil masker is ingelegd met blauw glas en was over de mummie
geschoven. Om de hals zaten snoeren faience-kralen en er lag een
wade overheen.

Gouden mummiemasker van Toetanchamon. De achterkant; deze
laat de ook døar schiÍterende bewerking zien.

den. ook de siervoorwerpen - bij voorbeeld de lampen - doen vaak wat kitscherig
aan,te druk versierd, te slap van vorm. Prachtig en eenvoudig daarentegen zijn de
meubels: stoelen, krukjes, kistjes en dozen. Maar alles bij elkaar geeft dat kleine deel
van alle grafbijgiften dat in het museum van Cairo staat uitgestald en dat met de
reizende tentoonstellingen over de wereld trekt, een uitstekenã idee van de rijkdom
en de weelde die niet alleen in een koninklijk graf , maar in nog grotere mate in een
koninklijk paleis te vinden moeten zijn geweest, zelfs in een tijd van recessie zoals
aan het einde van de I 8de dynastie op gang was gekomen.
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Schilderingen in het graf van Toetancha-
mon. Op de voorgrond de slenen sarcofoag
mel de buitenste houten kist waarin de

mummie rust. Op de schildering de koníng
nqast de hemelgodin Noet (rechts) en zijn
'dubbelganger' met Osirís. De zwarte pun-
ten op de muur ziin schimmels. Vallei der
Koningin, Thebe-ll est.

Masker van Toetanchamon. Dit behoort bij
de buitensle sørcofaag en is gemaakt van
met goud overtrokken hout. Deze kist staat
nog in de stenen sarcofoag en de mummie
ligt erin. Vallei der Koningen.
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Het mummiegraan en dee
Toetanchamon
Als er één ding op het gebied van de
'mummiologie' een taai leven beschoren
is, dan is dat wel het hardnekkige ver-
haal van graankorrels die na 33 eeuwen
niet alleen ontkiemen, maar ook nog
zaad zetten en nieuw graan opleveren.
De basis voor dergelijke verhalen ligt
voor de hand. In ieder koningsgraf,
maar ook in graven van gewone mensen,
werd voedsel voor het tweede leven
meegegeven en dat voedsel had talrijke
vormen. Nu kan men met gebraden
runderbouten en ribstukken, gerooster-
devogels en gebakken brood niet zoveel
beginnen, maar met tarwe en gerst
komt men bij interessanter zaken. Van
het graan kon meel gemalen en brood
gebakken worden zonder enige moeite.
Een beetje muf allicht, want de korrels
waren niet langer blank maar bruin,
maar het idee was leuk.
Nu trof men in graven wel eens heel
wonderlijke 'tuintjes' aan die waren
gezaaid in een grote of kleine platte bak
met een opstaand randje. Zo'n bak had
de vorm van de god Osiris en was meest-
al van leem gemaakt. Men deed er een
laagje zand of aarde in en daarin werd
graan gezaaid. De bak werd op de nor-
male wijze begoten en het werd altijd zo
uitgerekend dat het graan ontkiemde
rond de begrafenis. Na het afsluiten van
het graf bleef de bak erin staan; in het
donker groeiden de kiemplantjes nog
een paar dagen door en stierven dan
door gebrek aan licht. Bij het openen
van het graf vond men dan een mum-
mievormige bak waar allemaal bruine
sliertjes uithingen. En hiermee kwam,
na de verklaring in tijdschrift of krant,
het sprookje van het 'mummiegraan'
op.
Wat men niet begreep was waar het hier
om ging, want van de symboliek had
men weinig weet. Osiris is de dodengod,
maar beleeft ook een wederopstanding
uit de dood. Hij heerst in het hierna-
maals, maar ook over het lot van de aar-
de. Bij de jaarlijkse overstroming is hij
het water dat de akkers week en vrucht-
baar maakt om het groene graan te
doen ontkiemen. Als het graan rijp is en

de gouden aren geoogst worden, sterft
hij mét de planten en wordt pas weer
herboren met de groene sprietjes.
De eerste die proefnemingen nam met
faraonisch graan, was ene graaf Stern-
berg, die twee - naar beweerd werd ori
ginele - antieke graankorrels met de
grootste zorgin potjes plantte. Zekwa-
men tot zijn stomme verbazing nog op
ook!
Om zeker te zijn zaaide hij er nog eens
twee en hij had alweer succes. Het stond
dus onweerlegbaar vast: de antieke
Egyptenaren, die knappe mensen die zo
oneindig veel meer konden dan waartoe
wij ooit in staat zullen zijn, hadden een
geheimzinnige manier uitgevonden om
zaaigoed letterlijk eeuwig goed te hou-
den, dat wil zeggen minstens veertig
eeu\ryen. En wat was het jammer dat wij
dat geheim niet meer kennen! Het
nieuwtje reisde prompt de wereld rond

I

es van

De krans der rechtvaardiging. Kunslig ge-
vlochten krans die op het hoofd van de
mummie werd geplaatst. Louwe, Parijs.

en niemand had - en dat was merk-
waardig - enige kritiek of koesterde
enig wantrouwen. En juist wantrouwen
zoti. zo op zijn plaats zijn geweest, want
wie garandeerde dat het hier om écht
mummiegraan ging?
De werkelijkheid was dat dit graan wel
afkomstig was uit een sarcofaag, maar
dat het niet ouder was dan hooguit drie
maanden. De sarcofaag stond namelijk
bij de stallen van de khedive van Egypte
en de stalknechts bewaarden er nu en
dan graan voor de paarden in. Welke
slimmerd kwam op het idee om dit
graan heel duur te verkopen - uiteraard
per korrel - als mummiegraan?
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Een even fraai verhaal is dat van de
erwtjes van Toetanchamon. Die doken
in 1939 in Engeland op en een Neder-
landse journalist van een landelijk dag-
blad nam er twee van mee naar ons

land, maar durfde ze vanwege de magie
en het bijgeloof nooit te planten. Als ze

niet zijn weggegooid, moeten ze dus nog

ergens te vinden zijn. Het gaat om twee
van die bekende donkere peulen waar
capucijners in zitten.
De man die er in Engeland invloog was
een brave en volgens de verhalen goud-
eerlijke en zeeÍ vrome tuinman van een
groot landgoed. Zijn meesteres kreeg op
een dag bezoek van Howard Carter, die
haar een paar peulen cadeau deed en
vertelde - wilde hij haar lichtgelovig-
heid toetsen? - dat dit nu erwtjes waren
uit het graf van de door hem ontdekte
farao. De dame gaf ze aan de tuinman
en vergat het verder. Zo lichtgelovig
was ze dus niet. De tuinman, die er
hevig mee verguld was, aarzelde een

aantal maanden met planten, maar
deed het uiteindelijk toch maar. Tot zijn
grote vreugde kwamen ze op, groeiden
en groeiden, kregen mooie bloemen en

tenslotte peulen vol capucijners. Het
sprookje was werkelijkheid geworden
en voortaan groeiden er op dat landgoed
'erwtjes van Toetanchamon'.

Nu zijn die enzymen uiterst teer en hun
bestaanstijd kort. Dat bleek overduide-
lijk uit de proeven, die onder optimale
omstandigheden werden genomen. En
niet alleen met graan uit Egypte dat van
5 tot 2000 jaar oud was. Men had ook
zaadvan 5 eeuwen oud uit Peru en zaad

uit de 18de eeuw uit Frankrijk.

De'dorre' wetenschap heeft al die leu-
ke, maar nonsensicale verhalen natuur-
lijk achterhaald. Het ontkiemen van het
zaadvan welke plant ook is onmogelijk
na zoveel eeuwen. De limiet is honderd
jaar en geldt - het is allemaal ztiver
wetenschappelijk getest - voor het sper-
cieboontje. Het geheim van het niet ont-
kiemen schuilt in de samenstelling van
een zaad, dat bestaat uit het embryo,
dat later de plant moet worden, en het
kiemwit, dat de scheut moet doen groei-
en.
Tijdens het ontkiemen breken enzymen
het eiwit af tot bruikbare groeistoffen
voor de kiem.

Grafmeubilair van de architect Cha. Egyp-
tisch Museum, Turiin.

Alle proeven mislukten. Van 368 zaden
die 15 jaar oud waren, kwamen er 17

op. . . Daaronder was dat sPercie-
boontje, waarmee men verder bleef
werken totr de grens bij 100 jaar gevon-

den werd. Niet zo erg lang geleden nam
een Engelsman nog eens een aantal
proeven, waarmee bleek dat het verhaal
toch een taai leven beschoren is. Hij
moest tot zijn verdriet constateren dat
de zaden na een dag of vijftien ineen-

schrompelden en gingen schimmelen.
Maar het verhaal leeft nog altijd voort.
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De taaie vervloelring

Wie een boek over mummies schrijft kan niet heen om de door egyptologen en nuch-
tere mensen vervloekte'vloek van de farao', die een langer leven beschoren lijkt dan
men in onze tijd voor mogelijk zou houden. Boeken zijner over volgeschreven en hoe
griezeliger die waren, hoe meer succes ze hadden. Wie aan een mummie zit- en dan
zeket aan een mummie van een farao - kan niets dan ellende verwachten en die
ellende heeft men dan ook ijverig opgezocht. En allicht gevonden!
Een man die er tijdschriften mee volschreef was de nog altijd bekende en gelezen
Edgar Wallace. Wist hij dan zoveel van egyptologie af? Wie zijn schrifturen door-
neemt, die hij in de jaren dertig kwistig afleverde, weet het meteen al: Wallace
verkondigde de grootste onzin, haalde de goden door elkaar, kende niet eens de
geschiedenis van Egypte goed genoeg om geen enormiteiten te verkondigen. Maar
gelezenwérd hij en hij werd nog geloofd ook. De man die het graf van Toetanchamon
ontdekte, Howard Carter, geloofde er natuurlijk niet in, stierf op zeer rijpe leeftijd
en streed zijn hele leven tegen de beruchte'vloek van Toetanchamon'. Zonder suc-
ces, want zo'n vloek is een veel te dankbaar onderwerp om er niet in te geloven. En
evenals Carter bereikten heel wat geleerden die bij de opening en het leeghalen van
het beroemde graf aanwezig waren, leeftijden van tachtig jaar en ouder, en toen ze
stierven, was dat aan normale kwalen waaraan ieder mens kan lijden.
Nu kunnen honderd egyptologen ernstig betogen dat al die zogenaamde vervloekin-
gen onzin zijn, maar altijd is er dan wel weer iemand die 'oud-Egyptische wijsheid'
bezit en absoluut zeker weet dat farao's het druk hadden met mensen nare dingen toe
te wensen, zelfs al lezen ze zelf niet één hiëroglief en is hun kennis van het Egyptische
godendom minimaal.
En wat zouden de media doen zonder vervloeking? Mummies en farao's zijn altijd,
goed voor enge verhalen, en als één krant of tijdschrift er een publiceert kan men er
zeker van zijn dat de andere alras volgen met nog veel betere versies. Een prachtig
modern voorbeeld hiervan was de dood van een Egyptische archeoloo g die zichbezig
hield met de inrichting van een van de talrijke Egyptische tentoonstellingen die de
laatste tijd zo populair zijn. Ter ere van die gelegenheid gaven de Fransen in Cairo
een receptie, waar ook deze Mohammed Ibrahim zich op de gebruikelijke met
drankjes besproeide wijze amuseerde. Gevraagd of hij niet bang was voor occulte
gevolgen vanwege de export van Egyptisch cultuurbezit - een vraag die iedere
archeoloog geregeld wordt gesteld! -, vertelde hij lachend een'droom' waarin een
aantal farao's hem waarschuwden om de voorwerpen in het land te laten. Toen
Ibrahim de receptie verliet, werd hij bij het oversteken van een drukke straat aange-
reden en twee dagen later overleed hij aan schedelbasisfractuur. Een beter voorbeeld
van een faraonische vloek kon men zich moeilijk voorstellen en de pers maakte er dan
ook druk gebruik van.
Wat is nu de oorsprong van al die enge verhalen? Wie zou het anders zijn dan
Toetanchamon, wiens graf in 1922 werd gevonden. Toen Carters maecenas Lord
Carnarvon overleed ten gevolge van de vloek zoals vrij algemeen werd gedacht, kon
zelfs de publikatie der dorre feiten niets doen om dit verhaal - hét klassieke voor-
beeld! - te ontzenuwen. carnarvon had aan een auto-ongeluk, waarbij hij ternau-
wernood aan de dood ontsnapte en dusdanig verbrand was dat hij meerdere malen
geopereerd moest worden, een zeeÍ zwakke gezondheid overgehouden. Vooral had
hij last van ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Aan Egypte dacht hij in die tijd zelfs
niet. Tot men hem aanraadde daarheen tegaan vanwege het klimaat, dat goed is
voor longlijders. In Egypte werd hij, als miljoenen mensen na hem, gefascineerd door
de grootse cultuur van het land. Maar zijn gezondheid bleef slecht. Een paar weken
na de vondst van het graf - maar Carnarvon heeft de eerste opening niet zelf meege-
maakt! - werd hij in de wang gestoken door een insekt (dat later uitgroeide tot de
'geelgroene wraakvlieg'), wat leidde tot ernstige ontsteking van de aderen in zijn
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hoofd. Daarbij kwam in dat penicillineloze tijdperk ook nog een zwaÍe pneumonie.
Carnarvon raakte in een coma waaruit hij niet meer ontwaakte. Toen hij stierf was
het elektrisch licht in Cairo uitgevallen en ziedaar, het verhaal was geboren - al weet
iedereen die Cairo kent dat de elektriciteit er nu nóg geregeld kan uitvallen. Dat
Carnarvons dochter, die ook bij de vondst aanwezigwas, nog altijd leeft en nu achter
in de tachtig is, werd niet geteld en uiteraard nooit verteld, evenmin dat de'boosdoe-
ner' zelf, te weten Howard Carter, achter in de zestig werd en nooit last had van
vervloekingen. En mét hem werden vele anderen van oud tot zeer oud, onder andere
koningin Elisabeth van België, die ook het graf bezocht en veel voor de egyptologie

I

heeft gedaan, met name in België. Zij is ruim tachtig geworden.
Het graf was overigens nog niet geopend of de vloek was al gevonden. Men zou er een

plaat aangetroffen hebben waarop stond: 'De dood zal op snelle vleugels komen tot
hem die dit graf van de farao binnendringt'. En of Carter ook zijn hele leven ver-
klaarde dat die plaat nimmer gevonden is, het mocht niets helpen. De vervloekings-
plaat ging een eigen leven leiden en 'bestaat' nog altijd!
Inmiddels publiceerden'wijze' figuren over de halve wereld de meest fantastische
verhalen. Ene meneer Mardus wist vast te stellen dat 'de Egyptenaren reeds 7000
jaarlanghet geheim bezittenom hun mummies te.omgeven met dynamische krach-
ten waarvan wij niet het minste begrip hebben, en zij wisten ook amuletten te vullen
met een geheime vloeistof die dodelijk werkt'. Mardus wist kennelijk niet dat er 7000
jaar geleden nog helemaal geen mummies bestonden en dat er nog nooit een amulet
is gevonden dat de rol van een met gif gevulde bonbon speelde.
Nu is Toetanchamon nog altijd vervloeker-nummer-één en indien dit waar is moet
hij een bijzonder humeurige en gauw op de tenen getrapte tiener (van achttien jaar
oud) zijn geweest. Andere farao's staan heel wat minder gauw klaar met vervloeken.
Maar mummies, koninklijk of niet, zijn toch omgeven met een min of meer griezelig
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Röntgenfoto van de schedel van Merneptah
(1231-1222 v.Chr.). De foto laat duidelijk
zien dal ook deze farao een slecht gebit
bezat, zoals veel van ziin voorgangers en

opvolgers.



image, dus is het geen wonder dat ook zij getuigd hebben van beledigdheid. Vooral
mummies van priesters zijn goed voor heel wat griezelverhalen. Zo is er de beschrij-
ving van de mannen die een trap van vijfenzeventig treden afliepen om aan het einde
ervan een begraafplaats van heilige ibissen te bezoeken. In de antichambre van de
eigenlijke ruimte waarin de ibismummies zouden liggen, werd iedereen misselijk en
men kreeg hoofdpijn. Kennelijk hing er daar beneden giftig gas. Na de gang geopend
te hebben, zodat er verse lucht in kon komen, verliet men het graf om er drie dagen
later terug te keren. De ruimte was nu fris en schoon en men kon rustig werken.
Maar het verhaal was er al en hoe! Men kwam aan met de priester van Thot die een
vervloeking had uitgesproken en dat niet alleen. De oude Egyptenaren kenden
cyaankali en drenkten daarom de windsels der mummies in olie van bittere amande-
len. In verbinding met lucht geeft het daaruit vrijkomende gas cyaankali en daar
gâân de grafverstoorders!
De grote grafrovers van eeuwen her, de bewoners van het dorp Qoernah, die nog
zouden afstammen van de oorspronkelijke arbeiders van de necropolis, wonen echter
sinds jaar en dag ieder boven een eigen graf waar ze hun lemen huis overheen bouw-
den. 's Zomers is het nu lege graf aangenaam koel, 's winters vindt het vee daarin een
prettige stal zonder tocht ofkoude. En geen van hen had lastvan faraonische vervloe-
kingen of wraak van de talloze mummies die ze hebben bestolen en vernield en die ze
nu nog tonen aan huiverende toeristen die bereid zijnte betalen voor het aanschou-
wen van dergelijke griezelige voorwerpen.
Ook over in musea aanwezige mummies doen gruwelverhalen de ronde, ofschoon het
museum van Leiden er vrij van schijnt te zijn. Een mooi verhaal heeft betrekking op
het British Museum. Daar kwam men in het bezit van een kist met een mummie die
onvoorstelbaar onheil en bovenal vernielingen had aangericht in het huis van de
adellijke dame waarin hij eerst was ondergebracht. De mummie was nog niet in het
museum of er vielen links en rechts doden en zieken. De conservatoren (!) besloten
toen de mummie naar Amerika te verkopen, waarna kist en mummie werden inge-
scheept op de Titaníc. Prompt kwam er een ijsberg op drift die het schip deed zinken.
Maar niet het deksel! De nieuwe eigenaar betaalde veel geld om dit in een reddings-
boot te krijgen en zo kwam het deksel veilig in Amerika aan. Waar de moeilijkheden
meteen weer zulke vormen aannamen, dat ook daar besloten werd zich van het
deksel te ontdoen, dat toen werd doorverkocht naar Montreal in Canada. Met, dat
spreekt vanzelf, heel nare gevolgen. Er zatmaar êên ding op: terugzenden naar
Engeland. Dan konden ze daar de zaak opknappen. Het deksel werd op een schip
geladen. Dat stoomde de St. Lawrence af , maar zonk onderweg met deksel en al. En
hiermee kwam er een einde aan díe vervloeking. Maar . . . het verhaal is hiermee niet
af, want wat gebeurde er in werkelijkheid? De kist werd nooit verkocht, verliet
nimmer Engeland, spookte niet en vervloekte niet, maar stond rustig in een der zalen
van het museum. Waar men deze nog altijd kan gaanbezichtigen. Het gaat om kist
nummer 22542. Tot nu toe is niet één spook- of vervloekingsverhaal gevonden dat
berust op erkende en vaststaande feiten. Nu beleven dergelijke verhalen altijd een
opkomst om dan weer in te sluimeren tot de volgende'vervloeking', die dan ook weer
een taai leven gaat leiden. In I 934 was het zo verschrikkelijk dat een van de conser-
vatoren - woedend, omdat twaalf jaar na de vondst van Toetanchamons graf nog
steeds geen einde was gekomen aan het ¿antal 'slachtoffers' van de vervloeking -
besloot eens te gaan tellen en die cijfers te publiceren. Dit verslag van het Metropo-
litan Museum van New York baarde geen opzien, omdat het helemaal niet leuk of
spannend was. Want van de zesentwintig aanwezigen bij de opening van het graf -
waarbij geen koningscobra tevoorschijn kwam zoals verteld werd, want hoe had dat
arme dier het in dat graf 3000 jaar moeten uithouden? - waren er zes overleden. Van
hen die aanwezig waren bij het openen van de sarcofaag, stierven er van de tweeën-
twintig slechts twee. En van de mensen die aanwezig waren bij het 'gevaarlijkste'
werk van alles: het uitwikkelen van de mummie, ging er tot 1934 niemand dood en
hoe viel dat te verklaren?

Danseressen. Reliëf uit het graf vanAnch-
mahor, ook bekend als het 'grøf van de
arts'. 6de dynastie, ongeveer 2350 v.Chr.
Deze ogenschijnlijk vrolíjke dames dansen
echter in een begrafenisoptocht, dus ís het
een dodendans.
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we hebben gezien wat men allemaal deed om veilig en'voor eeuwig' ongestoord in
het graf te blijven liggen, meestal met weinig succes, want de rovers vonden altijd wel
hun weg, ondanks diepe schachten, ondanks stenen valdeuren, gebeden en tover-
spreuken op de wanden en sarcofa gen,waaraan op het oog geen zinnigmens zich zou
gaan wagen, omdat die totaal niet tevernielen leken. En tóch kwamen de rovers waar

Rovers, rovers overal

s

åé'*-

ze komen wilden. ze groeven zichlange gangen, waaraanjaren gewerkt moet zijn,
door piramiden heen; ze sloegen sarcofagen van vele kubieke meters groot aan stuk-
ken; ze vernielden de grote stenen kisten van de heilige Apis-stieren in het Serapeum
bij Sakkara. Ze bouwden in Qoernah hun huizen boven op de graven der edelèn en
haalden die langzaam maâr zeker leeg. ze rieten dunne jongetjes aan een touw
omlaag door een gat dat te klein was voor een man, en namen de naar boven gebrach-
te schatten in ontvangst. En ze leefden er best van en waren tevreden met wat dit
speciale soort goede aarde hen opleverde.
De grafroof heeft in Egypte altijd bestaan, vanaf de lste dynastie tot op de dag van
vandaag. De verleiding was te groot, de beloning te aanlokkelijk en het risico redelijk
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Bijenkorf van graven. Heel Thebe-West is
een soort bijenkorf van onderaørdse gan-
gen, trappen, kamers en zalen. Er zijn dui-
zenden graven ontdekt en leeggeroofd en
mogelijk zitten er nog honderden diep
onder de puin- en zandhopenverborgen. De
meeste graven stammen uit het Níeuwe
Rijk, maar er ztjn er ook enkele uit vroege-
re perioden.



Canope. Uit het graf waarin de
mummie van Smenchkare werd '

gevonden, in de Vallei der Ko-
ningen; albast met ingelegde
ogen. Museum van Cairo.



gering, hoewel de straffen voor grafplundering ten tijde van de farao's weinig zacht-
zinnig waren.
Er is aan de grafroof - hoe laakbaar ook, als men uitgaat van het standpunt dat men
een dode zijn rust moet laten - echter nog een andere kant. Wat nu te zien valt in vele
musea hebben we voor een deel te danken aan het werk van die onbekende grafro-
vers. Wat zij naar boven brachten heeft ons geholpen aan kennis van het antieke
Egypte. Al hetgeen nu in de musea van Amerika en Europa rust is er zeker van op de
best mogelijke wijze bewaard en behoed te blijven, terwijl de studie van al die voor-
werpen nog voor ontelbare jaren werk voor egyptologen betekent. Bij wat er in Egyp-
te zelf bestaat - de grootste collectie van allemaal! - is een zekere ongerustheid zeker
op zijn plaats. Er gaat veel verloren en er wordt veel verwaarloosd. Wat geen wonder
is gezien de hoge kosten die modern archeologisch beheer, onderzoek, conservatie en
studie met zich meebrengen.
Het klinkt merkwaardig als men zegT daT grafroof de hele geschiedenis van de Egyp-
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Het graf van Cheroef. lSde dynastie, rege-
ring vanAmenhotep I I I ( I 40 5- I 367 v. Chr. ).
Dit graf ligt in hetAssasif enwerd ín de zes-
tiger jaren uitgeruimd. Onder het puin
kwam van alles tevoorschijn: links midden
een grote houten hand van een sarcofaag,
erboven een kleínere, texlíel van mummie-
bekleding, etc.

.G..ì *

tische grafbouw heeft bepaald, maar toch is dit waar. Beginnend met een op het oog
onaantastbare mastaba of piramide, ontwikkelt het graf zich in duizenden jaren tot
een vrijwel anoniem gat in de grond, maar dan wel een gat met de afmetingen van
een groot huis. En niets hielp. De rovers kwamen in de piramiden en haalden die leeg.
Ze doken diep onder de grond in de mastaba's en haalden ook die leeg. Ze drongen
door in de graven van de Koningsvallei en gingen zo grondig te werk dat er vaak niet
veel meer overbleef dan wat puin en rommel in een hoek. Ze wikkelden mummies uit
en braken die aan stukken. En ze stalen goud en zilver, kostbare houtsoorten en
steensoorten, bier en wijn, cosmetica en dure oliesoorten, juwelen, amuletten en
sieraden.
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Dan zijn er natuurlijk de archeologen en hoe moeten we die bezien"! Zijn dat grafro-
vers? Ja, in zoverre dat zeveel ontdekten, ongeschonden graven leeghaalden en er de
musea van landen en particulieren mee vulden, wat meestal de redding van de voor-
werpen betekende. Iy'ee, indien we uitgaan van het standpunt dat het hier gaat om
verantwoord wetenschappelijk onderzoek.
Het eerste bewezen geval van grafroof is minstens vierduizend jaar oud. In het graf
van farao Djer van de lste dynastie vond Flinders Petrie een armskelet, waaraan nog
vier armbanden prijkten. Die arm was weggestopt in een barst in de muur en wat kon
daar nu de oorzaak van zijn? Van wie was die arm en wie was de rover? Voor de
oplossing van de tweede vraag bestaan twee mogelijkheden: de dief had in de oud-
heid de arm van het vrouwenskelet aan wie deze toebehoorde, afgewrongen en werd
daarbij gestoord, maar slaagde er nog net in om de arm gauw te verstoppen, zonder
dat hij dezelater kon terughalen. Of de dief was een van Petries eigen mensen die ook
een graantje van de rijkdommen wilde meepikken, maar die de arm aan Petrie zelf
kwijtraakte. En wie was de eigenares van de lugubere vondst? Het meest voor de
hand liggend is dat het hier gaat om een van Djers koninginnen, die in zijn graf werd
bijgezet, want dat was alleen aan ztilke hooggeplaatste vrouwen voorbehouden.
Het volgende geval betrof het graf van koningin Hetep-heres, echtgenote van de
stichter van de 4de dynastie, koning Snefroe, en moeder van farao Cheops, bouwer
van de grote piramide. Te verwachten was dat Hetep-heres begraven zou zijn bij
Dasjoer, waar ook haar man lag, wiens graf daar in 1925 werd gevonden. Maar dat
van de koningin werd vreemd genoeg gevonden in Gizeh, op 64 km van Dasjoer en
goed verborgen onder het plaveisel bij de drie kleine koninginnepiramiden bij Che-
ops' monument. Een schacht van 30 meter diep was geheel opgevuld met steenblok-
ken en in de grafkamer trof men een onvoorstelbare bende aan, die 4000 jaar verbor-
gen had gelegen. Alle hout van kisten en een draagstoel was totaal weggerot door het
vocht, maar de inscripties op de gouden strips waarmee deze versierd waren geweest
vertelden, dat men hier te doen had met eigendommen van koningin Hetep-heres.
Ook al haar toiletgerei werd er gevonden, slordig bij elkaar gegooid in dozen vol
steenscherven waarmee men de kleine voorwerpen bij elkaar had geschraapt. Ken-
nelijk was alles met de grootste haast gedaan.
De enorme stenen sarcofaag van de koningin was zoveel te groot voor het graf,dat
men deze in verticale stand door de schacht naar beneden had moeten laten zakken.
Ook de canopenkist was aanrryezig, maar . . . geen koningin! Waar was zij? Men zou
er een detectiveverhaal van kunnen maken. Het meest voor de hand zou kunnen zijn
dat ongeveer tien jaar nahaar begrafenis, tijdens de regering van Cheops, het graf
bij Dasjoer werd beroofd en dat toen de mummie werd verbrand, misschien uit angst
voor goddelijke vergelding, misschien om de mummie onherkenbaar te maken.
Toen de bewakers van het graf en de politie van het grafterrein de ontdekking deden,
moeten ze hevig geschrokken zijn. De farao mocht er niets van weten, want zijn
wraak zou vreselijk zijn,66k op de nalatige bewakers. Zehingen dus misschien een
mooi, maar vaag verhaal op en wezen op hun eigen moed en initiatieven om de
koningin een nieuw graf te bezorgen. De grote, maar lege sarcofaag ging in het
nieuwe graf, en toen daar later vlakbij drie koninginnepiramiden werden gebouwd
was ontdekking van dezaakpraktisch uitgesloten. Totdat in de moderne tijd dezaak
in de openbaarheid kwam . . .
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Mummiekistfragment met Apis. Natijd. Vóór Apis staat een priester en achter hem een god.
Erboven Ba-vogels. Allard Pierson Museum, Amsterdam.
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Een ei als mummie

Mummies van dieren zijn allesbehalve
zeldzaam en er bestaan zelfs heel mooie
van. Maar het museum van Grenoble
komt de eer toe de vreemdste mummie
van alle te bezitten, namelijk die van
een ei! Het is keurig omwikkeld en dun-
ne draadjes houden de windsels op hun
plaats. Nu kan men zich voorstellen dat
men ook in de eeuwigheid wil blijven
genieten van een zeer geliefde antilope,
een trouwe hond, een grappige ba-
viaan.
Maar een ei. . . Jammer genoeg weten
we niet van wat voor vogel dat ei afkom-
stig is. Vogels maakten deel uit van het
bezit van iedere landheer en mummies
van ganzen zijn dan ook bekend. Of er
ook een mummietje bestaat van de
vogel-die-iedere-dag-een-ei-legt (een
kip) is onbekend. Werd dat ei gelegd
door een dergelijke plichtsgetrouwe vo-
gel? Ofdoor een gans, een maraboe, een
ibis?
De verering van dieren, die inherent was
aan het oud-Egyptische geloof, heeft in
de tijd van Grieken en Romeinen nogal
lachlust gewekt, omdat die buitenlan-
ders er niets van begrepen. En ook voor
ons is de cultus van dieren, waarvan er
een groot aantal werden vereerd, vaak
moeilijk te begrijpen. Het kleinste ver-
eerde dier was de heilige scarabee, de
mestkever, maar wat moeten we denken
van een duizendpoot, een paling, een
schorpioen of een muis?
Lange tijd heeft men gemeend in de die-
renverering van Egypte een uitloper te
moeten zien van dieren die stamtotems
\ryaren en uiteindelijk de beschermgo-
den werden van die stam. Aangezien er
geen enkele parallel bestaat tussen de
andere landen van de wereld en Egypte
zelf , kan men deze theorie gevoegelijk
laten vallen. Trouwenso de aanbidding
van een bepaald dier verkeerde nergens
in een primair stadium en veranderde
ook niet in latere jaren. In de Grieks-
Romeinse tijd nam de dieraanbidding
zelfs buitengewoon extravagante vor-
men aan.
Van de dieren werden er sommige
alleen lokaal vereerd, maar andere wa-

ren heilig voor heel het land. Bijna iede-
re stad en ieder dorp had een eigen hei-
lig dier, maar er waren bepaalde dieren
die overal vereerd werden. Voorbeeld
hiervan is de godin Hathor, die in de
vorm van een koe wordt vercerd. Ze
komt al voor op het beroemde Narmer-
palet uit de lste dynastie, als een vrou-
wengezicht met de oren en horens van
een koe. In de Natijd, zoveel duizenden
jaren later, beschermt ze als koe farao
Psammetichos I (663-609 v. Chr.).
Het meest waarschijnlijk is dat de con-
tinuïteit van het dier - dat nimmer ver-
andert, dat altijd zijn eigen aard be-
houdt, dat niets schept, maar ook niets
vernietigt, in ieder geval niet opzettelijk
- op een relatie met de goden wees. Het
dier is fundamenteel statisch en veran-
dert niet, evenmin als de natuur veran-
dert. Op dezelfde wijze vereerde men
natuurverschijnselen: leboorte en dood,
het water en de seizoenen, de oogst en
de sterren, en ook hierin onderhield men
een blijvende relatie met de goden.
Dat wilde dieren werden vereerd is niet
verwonderlijk, omdat zij van nature
ontzagwekten. Dat men hetzelfde deed

Krokodillemummies. Tempel van Kom Om'
bo, Boven-Egypte. De zorgvuldig íngewik-
kelde, meterslange mummies vormen een

bron van prettig griezelen voor toeristen.

met kikkers, schapen, gieren of slangen
is een tweede. Toch waren al die heilige
dieren als zodanig volmaakt acceptabel
voor de Egyptenaren. Een algemene
regel is er echter niet, ook niet in de keu-
ze van het dier. Men beschouwde een

dier als niet-menselijk en dús boven-
menselijkvanwege dat statische. Echter
was er wel altijd de tendens om het
eigen dier, de eigen god dus, voorrang te
geven boven alle andere, met uitzonde-
ring van die welke nationaal waren.
Zo wordt de god Horus voorgesteld als
een mens met een valkekop. Horus kon
zich openbaren in een bepaalde valk,
maar hij kon tegelijkertijd het geslacht
valk zijn. De god Thot wordt voorge-
steld als een baviaan, een ibis of de
maan, en waar is hier de samenhang?
De god Ptah hing samen met de ver-
ering van de Apis-stier, maar die stier
werd alleen vereerd in een heel bijzon-
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dere vorm en niet in alle stieren. Soms
smelten dier en god samen: Horus is
dan een valk en Chnoem is een ram. In
het Nieuwe Rijk komt men ertoe Ra bij
al die vormen te betrekken, en dan ont-
staan Amon-Ra, Chnoem-ra, Ra-Ha-
rachte en anderen. Ook kunnen ver-
schillende soorten valken samensmelten
tot êên valk, evenals alle rammen. De

tit

tendens om de eigen god als hoogste of
enige te beschouwen, leidt ertoe dat
men andere goden gaat zien als ver-
schijningsvormen van de eigen god.
Hoe verbazend diep de dierverering
gaat, blijkt wel uit het speciale geloof
van Echnaton. Hij stelt de Aton in als
enige god, maar in zljn zogenaamde
monothei'sme behoudt hij toch oude
titels als Sterke Stier, geliefd door Aton!
Er bestaat ook een reliëf waarop Echna-
ton in diepe aanbidding voor zijn eigen
enige god Aton op zijn buik over de
grond schuifelt, omgeven door de heili-

ge bavianen van Thot. In Echnatons
hoofdstad Achetaton had de heilige
stier Mnevis een eigen plaats en een
graf. Hij was echter geen manifestatie
van de zonnegod, maar wel diens he-
raut. Op dezelfde wijze was in Memphis
de Apis-stier de heraut van Ptah en
daarom werd hij bediend en vereerd
door Ptahpriesters.

poesje. Men waagde zich zelfs aan zul-
ke moeilijke mummificaties als die van
vijf meter lange krokodillen, behorend
bij de god Sobek, die vooral in de Natijd
in Kom Ombo en in de Fayoem werd
vereerd. Ook de vaak zeer grote Apis-
stieren moeten lastig te mummificeren
zijn geweest. Gemummificeerde ibissen
zijn er in Egypte letterlijk bij miljoenen

Dat men heilige dieren mummificeerde
en in een keurig graf bijzette, spreekt
vanzelf , maar het gebeurde ook met'ge-
wone' dieren. Het mummificeren van
een hond, een poes, een baviaan was het
uitvloeisel van de normale wens om dat
geliefde dier ook in het hiernamaals bij
zichte hebben. Dat er daarnaast talrij-
ke andere dieren waren bij wie dat niet
zo voor de hand ligt, doet hier niets aan
af.
Een dood muisje werd in een bronzen
sarcofaagje gelegd, evenals een hagedis,
een paling of slang, een pasgeboren

Echnaton, de zon aanbiddend. De koning
lígt hier op zijn buik op de vloer met om
zich heen een aanlal ook in díe tijd kenne-
lijk nog vereerde heilige apen. Louvre,
Parijs.

gevonden. Ze werden in tempelvijvers
gehouden en gevoed. Stierf zo'n ibis,
dan werd hij een mummie en vrome
mensen konden zo'n mummie kopen en
laten bijzetten in de eindeloos lange
gangen, zoals die bij Sakkara zijn
gevonden. Ook poezen en apen hadden
vaak een eigen begraafplaats.
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Er bestaat een duidelijke regel over het
al dan niet 'heilig' zijn van een dier.
Werd het na de mummificatie bijgezet
met officieel groots vertoon van riten,
het openen van de mond, het meegeven
van oesjebti's en het brengen van offers,
dan ging het om een heilig dier. Werd
een dier alleen maar gemummificeerd
en bijgezet in een eigen grafje of in dat
van zljn baas, dan ging het om een lieve-
lingsdier, zoals de jachthond van farao
Amenhotep II of de baviaan van de
beroddelde prinses.
Van de officiële heilige dieren waren de
Apis- en de Mnevis-stieren de opval-
lendste, en hun cultus bereikte vooral in
de Natijd de meest ingewikkelde vor-
men.
De Apis is wel de bekendste van de
twee. Hij moest zwart zijn met bepaal-
de tekens in wit op het lichaam. Zijn
verering was oeroud en stamde reeds uit
de lste dynastie. Maar niet minder dan
negenendertig andere dieren bezaten
eveneens een eigen cultus en hun eigen
tempel in de stad waaÍ ze vereerd wer-
den. Zo vereerde men in Thebe de ram
van Amon, in Boebastis de poes van de
godin Bastet, in de Fayoem de krokodil.
Maar de ram van Chnoem werd weer
vereerd in de vorm van een valk, evenals
Anoebis als een jakhals en Hathor als
een koe. Hoe ontzaglijk oud een bepaal-
de dierverering kan zijn, werd bewezen
met de vondst bij de racebaan van Cairo
in Heliopolis van een aantal graven van
gazellen uit de prehistorie. Ze waren
evenals mensen gewikkeld in matten of
doeken en met zorg begraven.
Dat een bepaalde dierverering ook kon
degenereren, bleek uit die van de stier
die gewijd was aan de oorlogsgod Men-
toe. Deze stier had in Medamoed bij
Karnak een tempel die van buiten één
gebouw leek, maar van binnen in twee-
en gedeeld was. In het echte tempelge-
deelte huisde de priesterschap. De stier
zelf had het andere deel met een tuintje
erbij en daar kon het publiek hem aan-
bidden.
Hoe ver de verering van dieren in de
Grieks-Romeinse tijd kon gaan, ervoer

Reliëf met Apis-stier. De ceremonie van het
openenvan de mond. Het dier is gebalsemd
en stoat in zijn sarcofoag in het Serapeum
bij Sakkara. De instrumenten voor de rite
worden op een presenteerblad aangereikt:
dissels (onderaan), haken, kleine potjes en
een schenkel. Reliëf van Chaëmwaset, zoon
van Ramses IL Louvre, Parijs.

een Romein die per ongeluk een poes

doodde. Volgens Diodorus, die de hele
zaak meemaakte, brak de razende be-
volking zijn huis binnen en lynchte de
ongelukkige man, ondanks de door de
koning gestuurde magistraten, die net
niet op tijd kwamen om dit te voorko-
men. Maar er waren ook nog heel wat
andere moeilijkheden. Want het ene

dier, dat in een bepaalde stad heilig was,
werd in een andere stad gewoon opgege-
ten en daartoe openlijk op de markt ver-
kocht, wat leiden kon tot complete oor-
logjes tussen twee steden onderling en

op zijn minst tot grote haat en minach-
ting tussen de verschillende bevolkings-
groepen. Wie straffeloos een gevaarlij-
ke schorpioen doodtrapte in zijn eigen
dorp, moest wel zeker weten dat men
drie dorpen verderop niet de schorpioen
vereerde als de godin Selket!
Met hoeveel dieren men rekening had te
houden kan worden opgemaakt uit een

uiteraard kort lijstje van de voornaam-
ste onder hen. Apis, gevolgd door Mne-
vis en Boechis, waren als heilige stieren
heel bijzondere dieren. Ze werden na
hun dood een osiris, net als een mens, en
genoten van alle officiële riten bij hun
begrafenis. De scarabee, dat wonderlij-
ke dier dat naar men aannam 'vanzelf
ontstond' en dat zijn mestbolletje voor

zich uitrolde zoals de zon langs de
hemel rolt, was al heel vroeg ontstaan
als de kosmische oergod Atoem.
Chnoem met de ramskop'woonde' bij
Aswan, vergrootte de vruchtbaarheid
en de l",venbrengende krachten en

schiep de mens op zijn potterlbakkers-
wiel.
Meretsger met de slangekoP was de
godin die de stilte liefhad; zij heerste
over de Vallei der Koningen bij Thebe.
Sechmet, de leeuwin, was vanzelfspre-
kend de godin van oorlog en ellende,
hoewel ze later wat 'getemd' was en

toen ook bestond als de zachte Bastet,
de godin van de poezen. SePa, de dui-
zendpoot van Heliopolis, beschermde
tegen gevaarlijke dieren en de gier
Nechbet, die als een gouden kroon de
hoofdtooi van koninginnen vormde, was

tegelijk de beschermster van de witte
kroon van Boven-Egypte. Het zw angerc
nijlpaard Taoeris beschermde zwange-
re vrouwen, waalna. de geboorte plaats
had onder auspiciën van de kikkergodin
Heket. Horus was de hemelvalk en zijn
ogen waren de maan en de zon. De
naam van de grote sfinx bij Gizeh luid-
de: Horus in de horizon. En zelfs de

haas Oenoet had een beschermende rol
te vervullen, waartoe hij gereed zatmet
grote messen in zijn pootjes!
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Epis Ís dood, leve Apis!

In Egypte heeft de stier Apis een lange bestaansgeschiedenis vanaf het prille begin in
de lste dynastie, toen hij al als goddelijk dier vereerd werd, tot aan het einde, dat
ergens omstreeks 362 n. Chr. moet liggen. Nu steekt er niets bijzonders in de ver-
ering van een stier. Het is een machtig, sterk en imposant dier. Zijn we er zelfs in
onze nuchtere tijd niet stiekem trots op als we als 'stier' geboren worden? Het mag
dan ook geen wonder heten dat in primitieve gemeenschappen stieren vereerd wor-
den en dat in onze tijd de nog altijd magisch geladen stierengevechten - de mens die
zulke machten bestrijdt moet wel iets heel bijzonders zijn! - populair zijn.
we zijn zo gelukkig om heel wat af te weten van Apis. we hebben zijn mummies -
een wat onsmakelijke massa botten in het museum van Cairo -, zijn graven, zijn
sarcofagen, zijn mummietafels, waar hij werd gebalsemd alsof hij een mens was, en
met minstens evenveel eerbetoon. In het Parijse Louvre kan men zijn oesjebti's
bewonderen, want dit merkwaardige dier werd na zijn dood een osiris en beschikte
evenals iedere mens over vlijtige werkertjes in het hiernamaals - met stierekopjes in
dit geval -, al valt het moeilijk voor te stellen wat voor werk een heilige stier zou
moeten verrichten. Het aantal afbeeldingen van Apis is groot en een tijd lang wordt
hij afgebeeld op het voeteneinde van de cartonnage-sarcofaag, waarop hij hard weg-
rent met een mummie op zijn rug.
Reeds in het Oude Rijk leefde er een Apis in de stad Memphis en voor zover bekend
is heeft er nimmer een hiaat bestaan in die eindeloze reeks stieren, die meestal niet
veel ouder werden dan een jaar of twintig, al is er één geweest die achtentwintig is
geworden. Als men wil berekenen hoeveel exemplaren er van Apis bestaan hebben,
moeten we beginnen omstreeks 3200 v. Chr. en eindigen in 362, dat zijn dus rond
3560 jaren. Met twintig jaren per Apis komen we op een aantal van 178 stieren op
zijn minst, maar het zullen er wel heel wat meer zijn geweest als we aannemen datze
niet allemaal een rijpe oude dag bereikten. Het einde van het leven van Apis beteken-
de voor het volk een tijd van officiële rouw tot er een nieuwe stier was gevonden, en
dat moet niet eenvoudigzijn geweest, omdat er eisen gesteld werden. Nu zal iedere
veehouder in Egypte er wel op gespitst zijn geweest, indien hij beschikte over een
mooie jonge zwarte stier, of dat beestje getekend was met de witte vlekken die hem
tot Apis maakten. Bovendien moest hij nog een staart hebben die evenveel witte als
zwafteharen telde. De vlekken moesten er als volgt uitzien: een witte driehoek op het
voorhoofd, een maansikkel in wit op de borst en een andere op zijn flank, die verwe-
zennaal zijn samenhang met Osiris als de maangod. Alleen priesters konden uitma-
kenof devereisteplekkendejuistevormenplaatshadden,maarhet zalerinzo'ntijd
wel heel spannend hebben uitgezien in heel Egypte als overal priesters rondtrokken
langs de boerderijen om de enige echte Apis uit te zoeken. Tenslotte hing er zoveel
van zijn bestaan af , dat het aanstellen van een nieuwe Apis geweldig urgent was.
Om er op te wijzen dat hij ook in verbinding stond tot de zonnegod, zou de Apis
tussen de horens een zonneschijf gaan dragen, gesierd met de heilige uraeus van de
koning. Hij zou wonen in zijn eigen prachtige stal in Memphis en vereerd worden als
een god, maar hoe was hij dan ook tot ontstaan gekomen? Plutarchus weet te vertel-
len dat er op de juiste tijd een manestraal op aarde moest afdalen tot die enig juiste
tochtige koe, die in staat zou zijn het heilige dier te baren, waarna ook haar een
bestaan van verering en een fraai graf aan het einde van haar leven wachtte. Een
ouder verhaal vertelt dat Ptah in de vorm van een vlam uit de hemel neerschoot op de
uitverkoren koe. Dat de hele conceptie en geboorte van Apis een groot mysterie was,
bewijst een tekst op een stèle uit het Serapeum van Sakkara. Daarop heet Apis 'Gij
die geen vader bezit' . zo'n uitverkoren koe werd nahaar dood - ze mocht haar hele
leven bij haar zoon blijven - bijgezet op de begraafplaats der heilige koeien dicht bü
het Serapeum.
Na de vondst van een nieuwe Apis was de vreugde in het land groot. Hij was tenslotte
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de incarnatie van Ptah op aarde en heel nauw betrokken bij Osiris, de dodengod. Dat
was niet altijd zo geweest. Apis maakte vanaf zijn ontstaan een hele evolutie door.
Hij begon zijn carrière als god van de vruchtbaarheid, maar raakte al gauw verbon-
den met Osiris, die de god was van het ontkiemende graan. Hieruit ontstond het
beeld van de stier die zich rennend van dorp naar dorp begaf, met op zijn rug eenzak
met de stukken waarin Seth Osiris had gesneden. Apis moest tot de Sailische tijd
(663-525 v. Chr.) wachten eer die zakeen gewone mummie werd. Hij bezat toen ook
twee namen: als levende Apis heette hij Apis-Osiris, maar na zijn dood werd hij
Osiris-Apis.

Apis vervulde ook al een rol in het leven van de farao.Deze had hem eer te bewijzen
mèt bezoeken aan zijn tempel, maar op zijn beurt was Apis weer aanwezig bij het
grote Heb-sed-feest, het regeringsjubileum van de koning, dat hij vierde als hij dertig
jaar had geregeerd en daarna iedere volgende drie jaar.
De inwijdingsfeesten van een nieuwe Apis moeten iets geweldigs zijn geweest. Het
uitverkoren dier werd door grote groepen priesters naar Memphis gebracht om daar
de dag van volle maan af te wachten. Met de inwijding van Apis begon er ook een

nieuw tijdperk. In de grote Ptah-tempel waren de ingewikkelde ceremonieën afgelo-
pen en ook voor Apis begon weer het leven van alledag, al had dat vanzelfsprekend
weinig'rundachtigs'. Hij had natuurlijk een stal en een wei, genoeg te eten en ruimte
voor ontspanning. Van tijd tot tijd mocht hij zijn woonstee verlaten om de hoofdrol te
spelen bij bepaalde feesten, vooral die welke met de farao te maken hadden; hij liep
mee in optochten en was dan van kop tot staart versierd. Een van de belangrijkste
feesten was Apis' kennismaking met de voor Egypte zo belangrijke god Hapi, die
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alles te maken had met overstromingen. Apis werd dan ingescheept op een prachtige
boot en voer de Nijl af naar het nu in een wijk van Cairo gelegen eiland Roda, waar
Hapi zijn tempel had. Apis mocht pas terug naar zijneigen bekende stal als de maan
weer begon te wassen, en in de tussentijd was het het volk vergund om door de
vensters van de tempel het heilige dier te zien.
Het leven van Apis was tot de dag van zljn dood gevuld met vele plichten, waarmee
hij betaalde voor zijn heilig en zeer comfortabel leven. Als die dag aanbrak - meestal
door natuurlijke oorzaken, al wordt er wel beweerd dat Apis op zijn achtentwintigste
jaar verdronken moest worden, omdat ook Osiris die leeftijd had bereikt - nam heel
het land officieel de rouw aan. Dit bracht iets heel vervelends met zich mee: tijdens
die rouw had iedereen vegetarisch te leven en vlees was zwaar verboden voedsel.
Wat er met de dode Apis gebeurde, was onderhevig aan veranderingen. Tot de 19de
dynastie schijnt het de gewoonte te zijn geweest dat hij werd opgegeten. Bewijs
hiervoor is de vondst van in zwaÍe houten sarcofagen bijgezette stieren, die uit niet
veel meer dan een onwelriekende massa stukjes bot en hars bestonden. Kleine oesjeb-
ti's met een stierekopje waren er bijgevoegd, evenals sieraden en amuletten. De
stieren uit de oudste tijd hadden ook canop evazen, wat er op wees dat ze evenals een
mens waren ontdaan van hun ingewanden,maat de sarcofaag had een merkwaardig
model. De'mummie' lag in een holte in de grond en de sarcofaag, die geen bodem
had, was daar overheen gestulpt.
Bij een Apis uit die tijd deed Mariette een merkwaardigevondst. Onder een ingestort
gewelf lag een door vallend puin beschadigde houten sarcofaag met de mummie van
een man, die volgens de namen op twee amuletten een zoon was van Ramses II, de
prins Chaemwas, die priester van Ptah was in Memphis. Het gezicht van de mummie
was bedekt met een zwaar gouden masker, dat er - het is te zien in het Louvre -
helemaal niet Egyptisch ,maar eerder Myceens uitziet. Achttien oesjebti's van faiþn-
ce droegen het opschrift: 'Osiris-Apis, grote god, Heer van de Eeuwigheid'. Zehad-
den mensenhoofden, in tegenstelling tot een paat andere met stierekopjes.
De mummie van de prins is een mysterie, want deze is wel mensvormig, maar bestaat
uit een massa zwartgeworden hars en andere stoffen, waarin kleine stukjes bot
gemengd zijn. Is het de prins zelf of is het hem niet? Het Louvre neemt aan dat het
hem wel is. Chaemwas was overigens een merkwaardige persoonlijkheid. Hij moet
een van de eerste archeologen zijn geweest, die zich bezig heeft gehouden met res-
tauratiewerkzaamheden rond de piramiden van Gizeh , waaÍ zijn naam te vinden is
op een aantal inscripties die daarvan getuigen!
Tijdens de 26ste dynastie (663-525 v. Chr.) komt er verandering in de balsemings-
wijzevan de stieren. Apis wordt voortaan gemummificeerd als een mens. Er kwamen
twee paviljoens waarin het proces plaats had, want dat was een niet geringe onder-
neming. In Memphis kan men nog de albasten balsemtafels bekijken, uit één blok
steen gehouwen en met zijkanten die versierd zijn met een langgerekte leeuw, zodat
de steen op een baar lijkt. Zo'n balsemtafel kon een lengte van vijf meter hebben, wat
misschien overdadig lang lijkt, maar de houding van de dode stier maakte dit nood-
zakelijk: hij werd erop neergelegd met de voorpoten vooruit gestrekt en de achterpo-
ten achteruit, zoals een hond op een warme dag op een stenen vloer kan liggen. Acht
gevonden balsemtafels -er zijn ookopvallend kleine bij, voor een kalf? - wijzen er op
dat het hier om een heel bedrijf ging. De staart van de dode stier werd onder zijn
rechterdij geschoven en de kop lag omhooggeheven op een steun die onder de onder-
kaak was geschoven. De hele stier werd met leren riemen stevig in de gewenste
positie vastgebonden.
Er bestaat een papyrus die vertelt hoe het hele rituele proces verliep. Voorleespries-
ters stonden voor de stier en verrichtten talloze handelingen waarvoor de teksten
waren voorgeschreven. Hij moest de stier ook reinigen met wijwater en netjes afdro-
gen na afloop. In deze tijd werd de stier volgens de tweede methode, de behandeling
met 'cederolie', gemummificeerd, vandaar dat er dan geen canopen meer nodig
waren. En daarna werd hij overdekt met wat werkelijk een berg van natron moet zijn
geweest, om goed uit te drogen. Daarna volgde het inwikkelen waarvoor honderden
meters windsels nodig waren. Op de kop kwamen met goud bedekte gipsplaten en
tussen de horens de verguld houten zonneschijf. Twee mooie kunstogen voltooiden
het geheel.
Wat een dergelijke balseming van een zo groot dier moet hebben gekost is fenome-
naal. Diodorus vermeldt de kosten voor een dode Apis die tijdens de regering van
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Ptolemaios I werd bijgezet: ruim honderd talenten zilver, dat wil zeggen tweedui-
zend kilo van dat in die tijd heel dure metaal!
De optocht van de balsemplaats naar het Serapeum in Sakkara moet een even

indrukwekkende aangelegenheid zijn geweest als die van een koning. De weg was

omzoomd met sfinxen, met aan het einde ervan de lange trap die omlaagvoerde naar
de brede en hoge gang waarop de uitgehakte nissen met de kolossale sarcofagen
uitkwamen. De sarcofaag stond klaar met het deksel ernaast; dat moest later op de

sarcofaag worden gelegd. Wie nu het Serapeum bezoekt kan zich moeilijk voorstel-
len hoe dit immens zware werk moet zijn uitgevoerd. Een sarcofaag - ze zijn alle-
maal door grafrovers beschadigd - bestond uit ongeveer twintig centimeter dik gra-
niet en wie er in zou willen kijken heeft een laddertje nodig! Het graniet was afkom-
stig uit Boven-Egypte en was per schip aangevoerd over de Nijl.
Het Serapeum was een plaats van de grootste devotie en binnen de omwallingsmuur
hadden vele andere goden een eigen kapel. Ook een zogenaamd sanatorium, waar
zieken door dromen genezing kwamen zoeken voor hun kwalen, behoorde in de

Grieks-Romeinse tijd tot de gebouwen.
Over de twee andere heilige stieren, Mnevis en Boechis, kunnen we kort zijn. Mnevis
woonde in Heliopolis en was pikzwart, bezaaidmet langgerekte kleine witte vlekken.
Twee graven van deze stieren zijn gevonden. De stier Boechis leefde in de buurt van
het huidige Erment, de stad die in de Griekse tijd Hermonthis heette. Er is heel
weinig meer over van de heiligdommen uit die tijd, want Mohammed Ali, die meer
vernielingen op zijn naam heeft staan, brak een door Cleopatra gestichte tempel tot
de grond af en bouwde er de suikerfabriek van, die nu nog bestaat. Het Boecheum,
waarin deze stieren werden bijgezet, werd gesticht door farao Necho (609-594 v.

Chr.) en bleef in gebruik tot in de regering van keizer Diocletianus!

Deksel van canope. Uit de nis van de tweede

Apis-stier in het Serapeum van Sakkara. De
canope bevatte de lever. Louvre, Pariis.
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Het Epis-avontuur van Mariette

De ontdekking van het Serapeum van
Sakkara, die reusachtige onderaardse
begraafplaats van de heilige stieren, zal
voor altijd verbonden blijven met de
naam van Mariette, die er dank zij zljn
taaie door zettingsvermogen en ondanks
alle tegenwerking van de plaatselijke
bevolking in slaagde om onder tonnen
zand dit prachtige monument vandaan
te halen. Dat had plaats in 1850 en
Mariette was pas negenentwintig jaar
oud. Hij had echter het geluk te leven in
een tijd waarin op archeologisch gebied
eigenlijk alles wel mogelijk was en nog
alles te ontdekken viel zonder al teveel
moeilijkheden van'hogerhand'.
Mariette kwam naar Egypte om oude
Koptische geschriften te zoeken, maar
omdat hij genoeg andere interessen had
ging hij ook wel eens de zijpaden
bewandelen. Zokwamhij op een keer in
Sakkara, waar hij in de woestijn rond-
wandelde. In die tijd werd alles te voet
gedaan, of op zijn best rijdend op ezels
en paarden. Mariette zag ineens uit het
zand een kop van een sfinx omhoog ste-
ken. Hij herinnerde zich - hij was een
zeer belezen man met een ijzeren ge-
heugen - dat er nogal wat verzamelaars
waren die dergelijke sfinxen gekocht
hadden. Die sfinxen kwamen uit Sakka-
ra. En had Strabo ook niet iets geschre-
ven over sfinxen, die hij had waargeno-
men bij het Serapeum? Die zaten toen
voor minstens driekwart onder het
zand.
Voor Mariette was denken en doen
meestal één. Al zijn interesse voor Kop-
tische schrifturen verdween en er be-
stonden voor hem nog slechts de
sfinxen, die hem naar het Serapeum
zouden voeren. Hij huurde een groepje
arbeiders, begaf zich naar de sfinxen-
kop en gaf aanwaar zemoesten graven.
Nadat er een paar sfinxen van het zand
bevrijd waren, bleek dat ze ongeveer zes
meter van elkaar in een rij stonden en
logisch gesproken moesten ze dus een
weg omzomen die naar het Serapeum
moest leiden.
Ze kregen hun sfinxen waarlijk niet
cadeau!Soms was in de tijd tussen Stra-

bo en Mariette het zand zo hoog opge-
stoven dat de sfinxen helemaal onder
hetzand lagen. Soms moest er zelfs niet
minder dan twaalf meter zand worden
verwijderd, zoiets dus als een flink duin.
Maar het vermoeiende, vervelende en
zo nu en dan door instortingen enzand-
verschuivingen gevaarlijke werk lever-
de ten slotte honderdvierendertig
sfinxen op! Ondertussen vonden ze en
passant ook nog het schitterende beeld
van de zittende schrijver dat nu een van
de pronkjuwelen van het Louvre is.
Toen brak er een vervelend ogenblik
aan. De weg met sfinxen leek gewoon
domweg de woestijn in te lopen en wat
moest men daar nu van denken? Zou
het Serapeum ergens in die eindeloze
woestijn gezocht moeten worden? Het
leek weinig aannemelijk. Gelukkig von-
den ze toen een sfinx die in ligging
afweek van de andere: hij stond haaks
op de richting die ze gevolgd hadden. En
na enig verder graven bleek waarom:
een nieuwe weg voerde naar een beeld
waar Mariette maar erg weinig blij mee
was, dat van Pindarus, en even verderop
vond hij Plato, Homerus en nog acht
andere Griekse filosofen en dichters. De
sfinxen hadden hem naar een Grieks
monument gevoerd! En daar hadden ze
twee maanden voor gewerkt . . .

Maar Mariette gaf het niet op. Terug
bij de sfinx die hem op het nieuwe pad
had gevoerd, begon hij nu naar het oos-
ten toe te graven en dat werd beloond.
Twee grote sfinxen doken onder het
zand op en daarna vond hij een aardig
tempeltje dat daar ter ere van Apis was
gebouwd door farao Nektanebo II. Nu
kwam er echter een ernstig probleem: al
het geld dat Mariette van de regering
had gekregen om er Koptische manu-
scripten mee te kopen was opgegaan
aan het uit het zand halen van de
sfinxen . . . Dat betekende verantwoor-
ding afleggen van zijn daden en, wat
nog pijnlijker was, nieuwe fondsen vra-
gen voor het verdere werk.
Maar voorwaar, het lukte. Blijkbaar
bezat d,e regering toch ook wel fantasie
en lokte het Serapeum, dat nu vlakbij

móest zijn, ook hen tot vermeerdering
van de Franse glorie. Mariette kreeg
zijn geld en begin 1851 was hij alweer
druk bezig en werd hij op verheugende
wijze beloond. Negentig meter bestrate
weg werd blootgelegd en weer versche-
nen er talrijke Griekse beelden. Toen
kwam hrj op een nieuw idee. Lag de
ingang tot het Serapeum misschien on-
der de met zware steenplaten bedekte
weg? Om daar achter te komen zat er
niets anders op dan steen voor steen te
verwijderen om te kijken wat er onder
zat.Hij deed daarbij talrijke ontdekkin-
gen. Een groot aantal bronzen beeldjes,
waaronder nogal wat van Apis, kwam
voor de dag, maar daarmee begon met-
een voor Mariette een doffe ellende.
De kunsthandelaren van Cairo zagen
door die opgravingen heel wat bronzen
kostbaarheden hun neus voorbij gaan
ten gunste van de musea, zonder dat zij
er op de gebruikelijke manier van kon-
den profiteren. Er zat voor hen maar
één ding op: Mariette het leven en zijn
werk zo zuur mogelijk te maken, en dat
was niet moeilijk. Mariette had name-
lijk het werk nog steeds niet officieel bij
de regering aangegeven en werkte dus
'clandestien'. Hij gaf echter niet op,
overwon de ene moeilijkheid na de
andere, de ene chantage na de andere,
en eindelijk was het zo veÍ dat hij op 12
november 1851 voor de poort van het
Serapeum stond.
Daarachter lag het gezochte geheim: de
enorme gangen die daar gegraven wa-
ren in de tijd der Saïeten, Perzen en Pto-
lemeeën.
De opzet van het Serapeum is simpel.
Er is een heel lange, brede gang waar
men aan weerszijden naarmate het no-
dig was nissen deed uithakken om een
nieuwe sarcofaag met een Apis bij te
zetten. Mariette vond achtentwintig
van die nissen, die eigenlijk reusachtige
kamers zrjn, en in vierentwintig stond
nog een sarcofaag. Maar in geen enkele
ervan lag een Apis. Rovers waren Ma-
riette lang voor zijn tijd voor geweest.
Maar succes had hij toen hij in februari
1852 op nieuw onderzoek uitging. Er
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.{pis-sarcofaag in het Serapeum. Sakkara.
Hier werden de Apis-stieren bijgezet na de

bouw van de hooldgang tijdens Nectanebo
II (omstreeks 350 v. Chr.). Het Serapeum
werd reeds door de Grieken bezocht als toe-
ristisch centrum.
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waren ook talloze zijgangen die heel
wat kleiner en vooral heel wat ouder
waren, en daarin vond hij inderdaad de
restanten van alle Apissen die overleden
waren in het tijdperk tussen het 30ste
regeringsjaar van Ramses II en het
2lste jaar van Psammetichos I, een
tijdsbestek van niet minder dan bijna
zeven eeuwen! En hier was nooit één
rover geweest.
Toen Mariette ten slotte nog een derde
gang vond met de geïsoleerde Apis-gra-
ven uit de regeringen van Amenhotep II
tot Ramses II, dat wil zeggen een tijds-
bestek van twee eeuwen, was de zaak
rond en de naam van Mariette ge-
maakt.
In een van de nog dichtgemetselde graf-
kamers deden ze de opvallendste vondst
van de hele campagne: in het meelfijne
stof stond daar de voetafdruk van de
laatste man die zich in het graf had
bevonden, zo'n drieduizend jaar gele-
den!
Mariette's succes betekende tevens
moeilijkheden van de kant der bevol-
king. De sluikgravers genoten de be-
scherming van de plaatselijke burge-
meester van Sakkara, die altijd gedeeld
had in de winst. Hij besloot een einde te
maken aan Mariette's werk. Een aanval
van met geweren gewapende bedoei'e-
nen op de Franse opgraver werd door
deze in zijn eentje opgevangen. En
gewonnen! Mariette wist te paard geze-
ten en met zijn ene moderne karabijn de
hele horde van zich af te houden en ten-
slotte te verdrijven. In de negentiende
eeuw was de egyptologie nog het Grote
Avontuur waarbij voor iedereen, zij het
soms met levensgevaar, de beste kansen
konden zijn weggelegd. Mariette gréép
zijn kans.

Oesjebti van een stier. De heilige Apis-stie-
ren genoten dezelfde rechten wal rituelen en
grafdiensten betrof als een mens. Ze kregen
ook oesjebti's mee, in dit geval met de kop
van een stier. Louvre, Parijs.
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De belasting te voldoen in apen!

Al was de mantelbaviaan het heilige
dier van de god Thot, hij was in Egypte
niet inheems, maar werd als duur beest
aangevoerd uit het verre Nubië, waar
hij gevangen kon worden, ofschoon er
ook wel heel wat afkomstig zullen zijn
geweest uit nog zuidelijker landen. De
schepen die door koningin Hatsjepsoet
naar Poent waren uitgezonden, brach-
ten grote bavianen mee, die in de mast
klommen en naar het zich laat aanzien

- op reliëfs in de tempel van Deir el-
Bahari - zich best vermaakten tijdens
hun zeereis. De Nubiërs, die schatplich-
tig waren aan het Egyptische konink-
rijk, hadden hun belastingen in apen te
betalen, en dat zal misschien nog niet
eens zo eenvoudig zijn geweest als er
een tekort aan bavianen was.
Dat een zo heilig dier bijzonder ver-
zorgd werd na zijn dood is normaal.
Bavianen werden met de grootste zorg
gemummificeerd en kregen dan een
houten sarcofaag, die werd bijgezet op
een speciaal apengrafveld. Zo'n aap kon
overdekt zijn met gouden sieraden en
amuletten zoals het prachtige exem-
plaar dat werd gevonden in Toenah el-
Djebel, een immens grafveld waar tallo-
ze pelgrims naar de tempel van Thot in
Hermopolis kwamen. Daarna trok men
naar het apenbos van dadelpalmen,
waar de heilige dieren een aangenaam
leventje leidden, terwijl de heilige ibis-
sen, ook alaanThot gewijd, er woonden
bij een riante vijver. De pelgrims zullen
deze tocht wel minder prettig hebben
gevonden, want van de tempel tot het
apenbos was het twaalf kilometer en die
afstand moest te voet worden afgelegd!
Rond het heiligdom stonden talloze
winkeltjes waar vrome mensen ex-
voto's konden kopen, en later zelfs
moesten kopen, toen dit verplicht werd
gesteld als zijnde een daad van vroom-
heid. Er is daar bij opgravingen nogal
wat goud- en zilvergeld van Grieken en
Romeinen gevonden. In die tijd was de
tempel van Thot dus nog in vol bedrijf.
Eén hogepriester van Thot moet een
heel vroom manzijn geweest. Hij heette
Anch-hor en liet zich midden tussen de

gewijde dieren bijzetten. Zijn grafka-
mer was te bereiken via een lange gang.
Aan weerskanten van deze gang lagen
de grafkamers voor de dieren, 15 bij 15

meter groot en 6 meter hoog. In die
grafkamers stonden op de vloer in rijen
de sarcofagen van de bavianen; daat
bovenop lagen duizenden aardewerk-
potten, waarin gemummificeerde ibis-
sen zaten,
Men heeft berekend dat er in Egypte
circa zes miljoen ibis-mummies zijn
gevonden, en hoeveel er nog onder de
grond zitten weten we niet eens. De ibis
was vroeger een groot, zwart met wit
dier en bewoonde het hele koninkrijk.
Nu komt hij nergens meer voor in Egyp-
te - de witte vogels die de gidsen stee-
vast'ibis' noemen zijn kleine witte koe-
reigers! -, maaÍ nog wel in de Soedan,
waar hij nu echter kleiner is dan vroe-
ger. De ibis was net als de baviaan een
dier van Thot en die verenigde heel wat
functies inzljnpersoon: god van de wijs-
heid, 'uitvinder van het schrift', meter
van de tijd op zijn lange kerfstok, in één

woord de god van het intellect. Van de
ibis meende men dat hij met zijn lange
regelmatige stappen de grond opmat;
hij paste dus goed bij Thot.
Van alle gemummificeerde dieren zul-
len de ibissen wel het merendeel vor-
men. Hun grafveld bij Toenah el-Djebel
is bij voorbeeld niet minder dan l5 hec-
tare groot en in de oudheid beschouwde
men dit terrein als oeen wonder'. Dat
was het dan ook wel. Een muur van één

meter hoog en 600 bij 200 meter lang
omsloot het gebied met de toegangen tot
de onderaardse gangen, drie in getal.
De Jongste' van deze drie galerijen,
galerij A, bevatte alleen ibissen. Het is

een ware onderaardse stad met zijwe-
gen en grafkamers, waarin duizenden
ibissen liggen opgeslagen. Galerij B
werd onder de Ptolemeeën gegraven.
Een reusachtige monumentale trap
voert omlaag naar een waar labyrint
van gangen, waarin echter maar weinig
ibissen te vinden zijn, want de grafro-
vers wisten hun weg erheen te vinden en
roofden wat ze tegenkwamen. Men
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Mummie van een sperwer. Allard Píerson
Museum, Amsterdam.

neemt aan dat een groot deel van deze
gangen en kamers van tevoren gemaakt
werden.
Galerij C was de oudste. Daarin bevond
zich een kapel zonder dak, dus oPen
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naar de zon, die werd geschonken door
de zoon van Alexander de Grote en
Roxane voor de dodendiensten van de
ibissen die in dit graf werden bijgezet.
Niet ver van de kapel lag een gebouw
dat het 'Bureau der Archieven' heette.
Hier was in aardewerk potten de hele
ingewikkelde administratie van dit hei-

ver in de minderheid. Er zijn ook een
paar potten met ibiseieren gevonden. Er
gingen 40 tot 200 eieren in een pot, keu-
rig van elkaar gescheiden door linnen
lapjes tegen breuk.
Een heel bijzonder mens, die veel met
ibissen te maken had, was de wijze
Imhotep, bouwer van de trappenpirami-

hij er uitzag als een mensje van 45 tot 50
cm, bekroond met een mooie valkekop.
De bijbehorende sarcofaag was van
beschilderd hout of brons.
Van de zoogdieren zijn waarschijnlijk
de mummies van de runderen het meest
talrijk geweest. Vee was de rijkdom van
de mens en als zodanig had men er hart
voor. Heilige stieren waren één ding,
maaÍ melkgevende koeien was een

tweede. Die mochten dan ook niet
geslacht worden voor offers of voor de
eettafel. Ze konden rustig oud worden.
Minder aangenaam was het voor de
ossen en gewone stieren. In de tempels
was vlees, en dan vooral in grote stuk-
ken als bouten en lendestukken, een van
de meest toegepaste offergaven. Nadat
de goden ervan genoten hadden, konden
de priesters en vaak ook het volk de rest
opeten. In sommige streken mochten
stieren echter niet gedood worden en
daar konden die even oud worden als
hun koeien. Hun mummies zagener van
buiten meestal heel fraai uit, maar van
binnen was het een andere zaak. Op een
groot grafveld werd een waarlijk reus-
achtige stieremummie gevonden, die ie-
dereen met bewondering vervulde. Wat
een beest moest dat geweest zijn! Hij
was 2,50 meter lang en I meter breed, in
het fijnste linnen gewikkeld en met een

stel enorme horens op de koP, die met
vergulde stucco was versierd. Maar
toen de stier werd uitgepakt, volgde al
gauw grote verbazing. Het was name-
lijk een nep-stier. De botten van niet
minder dan zeven andere stieren en vier
schedels, waarin praktisch geen kiezen
meet zaten, waren gebruikt om een

stiervormig pakket te maken. Er bleken
al gauw andere nep-stieren te zijn. In
een ervan zaten viif andere stieren en
een koe van een jaar of twee oud. Een
paar onderdelen van wat eens een wer'
kelijk grote stier moest zijn geweest was

ook aan het pakket toegevoegd.
Waarmee had men hier te maken? Het
meest waarschijnlijk is dat de eigenaren
van overleden dieren niet het geld had-
den om die één voor één te laten mum-
mificeren en inwikkelen. De dode dieren
werden provisorisch begraven buiten
het dorp, waarbij men er voor zorgde
dat de horens nog boven de grond uit-
staken, zodat men zelater kon terugvin-
den. Had men het geld bij elkaar, dan
groef men alles op en stuurde het per
Nijlboot naar de balsemPlaats bij
Memphis. Uit de vieze rommel die de

balsemers in ontvangst moesten nemen,

ligdom ondergebracht in de tijd toen de
Perzen over Egypte heersten. Hier be-
vond zich toen ook het centrum van de
briefwisseling tussen de joden van het
eiland Elephantine en hun geloofsgeno-
ten in Memphis. Hun brieven werden
van hieruit naar noord en zuid verzon-
den.
Het balsemcentrum waar al die dode
vogels tot mummies werden verwerkt,
moet letterlijk dag en nacht gedraaid
hebben, want het wâs maar een klein
vertrek: twee bij drie meter. In het mid-
den stond de balsemtafel en binnen
handbereik stonden grote potten met
natron, zout en terebintolie voor het
verwijderen van de ingewanden. Wie
van buiten de stad kwam en een dode
ibis ter balseming meebracht, wist dat
hij een heel wat minder edel dier aan-
voerde dan de grote ibissen van de vij-
ver. Die waren echt heilig; de ibissen
van de pelgrims droegen een waas van
heiligheid. Ze kwamen na het balsemen
met meer tegelijk in één pot terecht. De
ibissen van de vijver daarentegen had-
den recht op een bijzonder kunstige
inwikkeling en ze mochten ieder in een
eigen pot, zo ze al niet een sarcofaag
kregen, die meestal van hout was. In
Abydos, waar een grafveld is gevonden
van apen, honden en ibissen, zitten soms
honderd ibissen samen in één pot, en die
welke beschikken over een eigen pot zijn

Mummie van een scarabee. Thebe-West.
Allard Píerson Museum in Amsterdam.

de van farao Djoser. Deze merk-
waardige man was priester en architect,
arts en astroloog, magiër, wijze en

natuurlijk schrijver. Zo groot was zijn
naam dat hij reeds onder Amenhotep II
optrad als beschermer van alle schrij-
vers, en in de Natijd werd hij zelfs ver-
goddelijkt. Een van Imhoteps vele titels
luidde: 'Eerste chef van de ibissen'.
Naar Imhoteps graf wordt nog steeds
gezocht. Hij móet dicht bij de trappen-
piramide begraven zijn geweest, want
er zijn daar veel bronzen beeldjes van
hem gevonden. Ten noorden van Sakka-
ra ligt bovendien een van de grootste
ibisgrafvelden die ooit gevonden wer-
den. De Engelse egyptoloog EmerY
groef er in 1965 miljoenen ibissen op en
nog is men niet bij de grenzen van het
grafveld gekomen.
Maar niet alleen ibissen werden gebal-
semd. Tot nu toe heeft men achtender-
tig soorten vogels, van uilen tot zwalu-
wen, van sperwers tot ganzen, gevon-

den, die allemaal in aanmerking kwa-
men om gemummificeerd te worden.
Vooral de valk, de vogel van Horus, Ra
en de oorlogsgod Mentoe, was populair.
Men besteedde veel moeite aan een

valk. Hij werd zo gemummificeerd dat
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zal men dan wel de beste stukken heb-
ben uitgezocht om er een 'stier' van te
maken. De mooiste schedels met grote
horens werden opzij gelegd voor het ver-
sieren van de kop.
Deze gemummificeerde runderen wa-
ren bij hun vondst een goudmijn voor de
mensen uit de buurt. Met tienduizenden
tegelijk zond men de grote mummies
naar Engeland, waar men er mest van
maakte. . . Datzelfde lot deelden de
miljoenen poeze- en hondemummies,
die eveneens overal gevonden werden.
De mooiste waren er dan al uitgehaald
en vele ervan pronken nu in de musea,
voorbeelden van hoe groot een rol deze
ook ons zo bekende huisdieren in het
Egypte der farao's hebben gespeeld.
Vooral de poes was er enorm populair.
Dat hadden ze dan rechtstreeks aan de
goden te danken. Volgens de mytholo-
gie was er een tijd op aarde dat de men-
sen zich dusdanig schandalig gedroe-
gen, dat ze zelfs in opstand kwamen
tegen de grote god Ra. Daar moest een
einde aan komen, wilde niet alles voor
mensen en goden verkeerd aflopen, en
daarom zond Ptah de bloeddorstige
Sechmet naar de aarde. Sechmet met
haar leeuwinnekop was een uitermate
gevaarlijke godin. Ze heerste over de
oorlog en de vele gesels die de mensen
plagen: de pest en alle andere nare ziek-
ten. Zelfs haar eigen priesters hadden
altijd de grootste moeite om haar tevre-
den en rustig te houden. Het optreden
tegen de opstandige mensen was echt
een kolfje naar haar hand en ze deed
dan ook graag wat haar echtgenoot
Ptah haar beval. Het mensenbloed
stroomde dag in, dag uit.
Toen Ra haar verwelkomde had ze dui-
delijk gezegd hoe ze over haar opdracht
dacht: 'Ik ben machtig onder de men-
sen. Dit is mijn hart zeer aangenaam.'
Maar Ra, die kennelijk een beetje
benauwd werd vanwege haar bloed-
dorst, had al spijt van zijn opdracht. Hij
zond boden naar Elephantine om daar
toverkruiden te halen en liet die toen
mengen met bier en wijn. Ze deden er
ook bloed doorheen, om de drank de
gewenste kleur te geven. Tegen de
avond daalde Sechmet opnieuw naar de
aarde af om haar werk te voltooien,
maar eerst dronk ze van dat heerlijke
'bloed'.
Zewerd dronken, raakte verdoofd door
de kruiden en vergat haar hele op-
dracht. De mensheid was gered en
schijnt daarna weer braaf geworden te
zijn.

Men had weinig last meer van Sechmet
en in haar plaats trad nu Bastet op -
haar andere persoonlijkheid - die met
haar vriendelijke poezekop heel wat
meer vertrouwen wekte. Onder Osor-
kon I (929-893 v. Chr.) en Osorkon II
(870-847 v. Chr.) floreerde haar cultus
als nooit tevoren en in de aan haar
gewijde stad Boebastis werden haar
tempels vergroot en verfraaid. Ze was
toen een van de voornaamste godinnen.
Talloze priesters verzorgden in het hei-
ligdom de gewijde poezen, die woonden
op een eiland in een groot meer. In de
tweede overstromingsmaand hadden er
grootse feesten plaats. In bootjes staken
de mensen uit steden en dorpen in de
buurt het meer over, maakten muziek,
schreeuwden en juichten en dronken
massa's van het bier en de wijn, die nor-
maal voor hen grote luxe was. Om Bas-
tet eer te bewijzen bracht wie het beta-
len kon ex-voto's mee in de vorm van
poezebeeldjes van brons, die nu nog
behoren tot de mooiste beeldjes die uit
Egypte bekend zijn.
Vlakbij Boebastis lag het grafveld van
de poezen, waar door sluikgravers en
archeologen tienduizenden bronzen
beeldjes zijn opgegraven van Bastet en
haar zoon Nefertoem, van wie Ptah de
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Poezesarcofaag van witte kalksteen. Oude
Rijk. De kist was van de lievelingspoes van
Thoetmoses, Koninklijke Zoon en Hoofd
van de Handwerkers. De teksten zijn pre-
cies gelijk aan díe voor een mens. Voor de
poes staat een offer van drank (melk?) en
gevogelte. Achter de poes met hqar mooie
halsbqnd de poes als mummie. Museum
vqn Cairo.

vader was. Maar niet alleen de katten
van Boebastis, iedere dode poes moest
liefst daar begraven worden, in de buurt
van de beschermgodin. Hun stoffelijke
overschotjes werden bijgezet in grote
kuilen met gemetselde wanden; die had-
den een inhoud van twintig kubieke
meter, dus men kon er heel wat in kwijt.
Deze poezen waren niet gemummifi-
ceerd, maar gecremeerd en daarna keu-
rig ingewikkeld. De verbrandingsovens
lagen bij het grafveld.
Een boer uit de buurt van de stad Beni
Hassan had het geluk een dergelijk
grafveld te vinden, wat hem en zijn
dorpsgenoten beslist geen windeieren
legde. Niet minder dan 300 000 poeze-
mummies werden naar Engeland ver-
zonden om er mest van te maken . . . De
mooie bronzen en houten sarcofaagjes
waarin ze gevonden werden, waren een



andere aangename bron van inkom-
sten.
Deze gangvan zaken ligt dan wel heel
ver van de oude tijd, toen de hele familie
de rouw aannam en zijn wenkbrauwen
afschoor als de huispoes doodging.
Ook de hond - men is het er nog altijd
niet helemaal over eens of Anoebis als
hond of als jakhals wordt afgebeeld -
nam een bijzondere plaats in het leven
in. Vanaf de prehistorie werd deze huis-
vriend met veel egards begraven, op zijn
zij liggend in een ondiepe kuil en altijd
in de buurt van mensengraven. In
bepaalde delen van het land bewees
men honden meer dan normale eer,
zoals in Abydos en Thebe. In Thebe
heeft men duizenden, keurig in linnen
gewikkelde honden gevonden in een
groot gemetseld graf. Een diepe put
leidde na.ar gangen waarop de grafka-
mers uitkwamen. Daarin lagen de hon-
den met tien lagen op elkaar tot een
hoogte van anderhalve meter opgesta-
peld. Ze waren heel slecht gebalsemd,
maar het inwikkelen was netjes ge-
daan.
Een krokodil lijkt een weinig aanlokke-
lijk dier om te vereren, maar toch kan
men in Kom Ombo in Boven-Egypte
nog altijd de prachtige tempel uit de
Natijd bekijken, waarvan de ene helft
aan Horus was gewijd en de andere
helft aan Sobek, de krokodilgod. Men
had er een grote vijver vol met die hate-
lijke dieren, die volgens de verhalen
door de priesters werden gevoed met
door krokodillen weinig gewaardeerd
voedsel dat bestond uit brood, gekookt
vlees, nu en dan een gebraden eend of
iets dergelijks en een grote massa uit
honing bereide mede. Om dit voer er bij
de dieren in te krijgen spalkte één pries-
ter hen de bek open en een tweede goot
de zaakachter in hun keel. Hoe de heili-
ge krokodillen op dit oneigenlijke voed-
sel reageerden weten we niet, maar als
we moeten afgaan op de in de tempel
uitgestalde krokodilmummies, bekwam

het hen niet slecht. Er liggen ontzaglijk
grote exemplaren tussen!
Het moet, in tegenstelling tot het mum-
mificeren van meterslange krokodillen,
een uiterst precieus werkje zijn geweest
om mummietjes van scarabeeën te ma-
ken. Er bestaan er dan ook maar voor
zover bekend drie op de hele wereld.
Twee ervan bevinden zich in Engeland.
De derde kan men bekijken in Amster-
dam, in de vitrines van het Allard Pier-
son Museum! Deze Nederlandse scara-
bee bezat helaas geen sarcofaagje. De
twee Engelse hadden een kistje van
brons en een kistje van hout.

Hypocefaal. Gemqakt van met kalk geïm-
pregneerd dun linnen; met magische teksten
envoorstellíngen uit de 3de eeuw v.Chr. Het
is een late versie van het Dodenboek, het

hoofdstuk met de titel: 'Spreuk voor het
verwekken von warmte onder het hoofd van
de dode'. Indien deze tekst wordt gereci-

teerd moet dit de dode de natuurliike
warmle van het hoofd teruggeven. Louvre,
Parijs.
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$laatziin de mummies gebleven?

Als er miljoenen mummies onder de Egyptische aarde zijn verdwenen, waarvan er
zovelen werden opgegraven, waar zijn die dan gebleven? Daarbij moeten we reke-
ning houden met de enorme aantallen die terechtkwamen in mummiemolens, ver-
nield werden of verdwenen. Een groot aantal ligt veilig opgeborgen in de musea van
Europa en de Verenigde Staten. In Afrika kan men er vinden in de verschillende
musea van Egypte en natuurlijk in alle nog niet gevonden graven en in de schuilhoe-
ken van de plaatselijke bevolking , die ze graag vertoont aan toeristen die eens lekker
willen griezelen. Waartoe gelegenheid genoeg bestaat, want die mummies ziet men
van jaar tot jaar afbrokkelen en kapot gaan.
De grootste collectie bezit het museum in Cairo, maar merkwaardig genoeg bleek in
1969 tijdens een Italiaanse enquète naar het aantal op de wereld aanwezige mum-
mies Egypte niet eens te weten hoeveel mummies het museum bezit! Men zei vijfen-
twintig, maar dat is zeker onzin, want alleen aan vorstelijke mummies liggen er daar
al tweeëndertig in de niet meer te bezoeken 'Mummy-room', plus Toetanchamon in
zijn eigen graf in Thebe.
We hebben al gezien hoe schrikbarend veel mummies er verdwenen en nog altijd
verdwijnen. Wat er veilig is opgeborgen bleek volgens de Italiaanse telling - helaas
gaven heel wat landen géén antwoord - van 1969: driehonderdzeventien complete
mummies. Daaronder zijn niet die van Parijs, dat een grote collectiebezit,en die van
Nederland. Maar wie het interesseert, Leiden bezit er vierendertig en Amsterdam
twee, waarvan er één het eigendom is van Leiden. Dat tweetal kan men bekijken in
het Allard Pierson Museum op de Turfmarkt en een deel van de andere ligt erg mooi
opgesteld in het Museum van Oudheden op het Rapenburg, samen met mummies
van dieren.
Engeland blijkt honderdtwaalf gave mummies te bezitten, waarvan het Brits
Museum het leeuwedeel heeft; Italië negenenzestig, Spanje één, Oostenrijk niet min-
der dan zestig, Frankrijk vier(!), Rusland twee, Ierland drie, Denemarken elf, Por-
tugal vier, Joegoslavië drie, terwijl de Verenigde Staten er twintig zouden hebben,
maardatmoetenerwaarschijnlijkheelwatmeer zijn,daardiversegrotemuseaniets
lieten horen.
Wie per se een mummie wil bezitten , maar in Egypte niet aan zijn of haar trekken
kan komen, kan altijd nog terecht op openbare veilingen, al wordt het dan wel een
dure grap. In 1980 werd bij het befaamde veilinghuis Drouot in Parijs een mummie-
kop plus de bijbehorende voeten verkocht voor . . . f 9400! Maar er dient wel bij te
worden verteld dat het hier een mummie betrof die 'Champollion indertijd uit Egyp-
te meebracht', wat een meerwaarde gaf.
Het lot van de mummies is in de loop der tijden weinig benijdenswaardig geweest.
Dat hebben we al uit en te na gezien in dit boek. Wie op dit gebied een slechte beurt
maakten, waren de eerste christenen en hun-opvolgers, de Kopten. In de 2de en 3de
eeuw nam het christelijk geloof een grote vlucht in Egypte en overal ontstonden
kloosters. Waren die rijk, dan bouwden ze zelf hun onderkomens in Hellenistische of
Romeinse stijl, al naar mode was. Die gebouwen leken het meest op rijke moderne
huizen uit die tijd. De arme kloosters, die veel talrijker waren, moesten maar zien
waar ze onderdak vonden. Nu was dat niet zo moeilijk. Egypte stond vol met verlaten
tempels en onder de grond lagen grote en kleine graven. Grotten waren ook gezocht
en kleine kapellen waren nagenoeg ideaal. Een moeilijkheid vormden de mummies,
die overal aanwezig waren en het leven weinig aangenaam maakten voor wie hun
onderdak wenste te delen. Men haalde die er dus uit en gooid e ze weg, of wierp ze in
de diepe schachten die in overdaad aanwezigwaren. Ze konden daar rustig vergaan,
al werd de atmosfeer in de buurt er dan niet beter op.
Een klasse op zich vormden de kluizenaars die in hun eentje in grotten het leven
onder het oog zagen. Ze waren de wereld ontvlucht en vonden een nieuw onderko-
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men in talloze graven waar ze echter worstelden met moeilijkheden: de schilderingen
en reliëfs op de wanden en soms de beelden die erin stonden. Die moesten eerst

vernield worden of anderszins verwijderd. Eén zo'n heremiet moet dusdanig gewor-

steld hebben met zijn lage lusten, dat hij alle afbeeldingen van vrouwen en godinnen
uit het door hem uitgekozen graf verwijderde!
Na de Kopten kwamen de echte schatgravers, de Arabieren. Hun sprookjes staan
altijd bol van de rijkdommen, die slimme jongens (Ali Baba!) kunnen vinden als ze

maar handig genoeg zijn. Op dit gebied bezaten ze danook zogenaamde 'boeken van
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verborgen schatten', vol magische spreuken om zich van die schatten meester te
maken. Bovendien stonden er ook formules in om de boze geesten te verdrijven die
ongetwijfeld in menigten rond die schatten leefden. Een voorbeeld van een 'raadge-
ving' om iets bijzonders te vinden wordt vermeld door Masoedi: 'Bij de piramiden
kan men beelden vinden met ogen van robijnen en turkooizen. Soms hebben ze
gezichten van goud of zilver.' Klinkt hierin niet iets na van gouden mummiemas-
kers? . . .

In de 12de eeuw wist Abd el-Latif te vertellen over de prachtige broodwinning die
grafroof kon zijn. Als groot voordeel vermeldde hij dat men daarmee zo goed zijn
exorbitante belastingen kan betalen! Dat de schatzoekers nergens voor terugdeins-
den en letterlijk overal schatten vermoedden is te lezen in een boek van een Europese
reiziger, die in 1672 weet mee te delen dat de befaamde zuil van Pompeius uit
Alexandrië, die hij acht jaar daarvoor in loodrechte stand had bewonderd, nu hele-
maal scheef stond, omdat men onder het voetstuk naar schatten had gezocht. De zuil
staat inmiddels weer mooi rechtop.

149

Schedel van een Apis-stier, uit het Serapeum
van Sakkara. Deze oorspronkelijke ge-

mummificeerdeApis ligt op de plankwaar-
op hij werd opgebaard. De metalen ogen

waarcton de plank werd gedragen ziin duí-
delijk te zien. Museum van Cairo.



Mummie van een ichneumon. De íchneu-
mon is een soort mongoes die leeft van slan-
gen en eieren. Op zijn mummiekistje staat
een ichneumon afgebeeld. Allard Pierson
Museum inAmslerdam.

Mummiewade. Romeinse periode, Thebe,
2de eeuw na Chr. De jongen met een

Romeins kapsel draagt een twijg en een

bloemkrans, symbolen van eeuwig leven en

rechtvaardiging. Onderaan ziel men een

stukje van het kralennet, daarboven de
afbeelding vøn Ra-harachte met de valke-
kop, staønde bij de zonneboot. De grote

figuur rechts is Osiris; links ís eenhqnd met
de sleutel van de onderwereld te zien. Hel
meest bijzondere aan deze voorstelling is de
nimbus achter het hoofd. Rijksmuseumvan
Oudheden te Leiden.

De zielenverslindster. Een monster dat de
dode zal verslinden indien het dodengericht
hemtot slechl mensverklaart. Op dit mum-
miekistfragment likt ze aan de offers op een
offertafel wqarop broden, ganzen, een lo-
tusboeket liggen met wijnkruiken er onder.
Privê.collectíe.
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Toen in de 16de en lTde eeuw Europa grote belangstelling voor mummies begon te
krijgen met het oog op de dan in zwang komende rariteitenkabinetten van erudiete
lieden, begon de grote uittocht van de mummies uit Egypte. Een klein aantalhiervan
is nog in Europese musea te vinden, onder anderen het vijfjarige jongetje uit het
museum te Leiden, dat altijd veel bezoekers trekt omdat hij ondanks zijn opengesne-
den buikje toch weinig griezeligs heeft. In de 19de eeuw kwam de romaniieÈop en
daarmee een hevig sentimentele waardering van mummies. Een prachtig voorbèeld
hiervan is de beschrijving van Gautier van de mummie van Tãhoser, die in zijn
roman werd ontdekt door twee Engelsen ' . . . de jonge vrouw tekende zich af in al
haar kuise naaktheid met schone vormen en een soepele gratie van haar zuivere
lijnen. Haar houding . . . was die van de Venus van Mèdici, alsof de balsemers met
dit charmante lichaam de trieste houding van de dood wilden wegnemen en de starre
stijfheid van het kadaver (!) wilde vermijden. Een van haar handen versluierde haar
maagdelijke boezem, de andere verborg haar mysterieuze schoonhede n (de schaam-
streek!). . . Nimmer gaf een Grieks of Romeins beeld ooit zo'n elegante lijn
weer . . . dit mooie lichaam, dat zo wonderbaarlijk behouden bleef, heeft een licht-
heid en slankheid die antieke marmers niet hebben . . . de distinctie van die smalle
voetjes, die eindigen in nageltjes die glanzen als agaat, die tengere leest, die vorm van
de boezem, klein en teruggetrokken onder het goud dathaar ómwikkelt, die tengere
heupen, die ronde kuiten van de wat lange, maar delicaat gemodelleerde benen, dit
alles doet denken aan de ranke gratie van musiciennes en danseressen . . .'
wie in dít boek de mummies bekeken heeft zal wel begrijpen dat we hier op zijn
minst met een wensdroom van de auteur te maken hebben. Tien jaar later begon mãn
trouwens wat realistischer te denken. Bij de grote tentoonstelling van 1867 in Parijs
ontwikkelde men in aanwezigheid van vele hoge genodigden één van de mummies uit
de sarcofagen, die in ruimen getale aanwezigwaren. Hèt was de vrouw Neschons en
ze moet er volgens de beschrijvingen van de hierbij aanwezigeThéophile Gautier vrij

Osiris op een baar. Graniet. Deze composi-
tie uit de Natíjd toont de god op een met
leeuwekoppen versíerde baar. Vijf valken
omgeven Osiris waarvan er êén bovenop
hem zít. De god is afgebeeld als een mum-
míe. Gevonden bij een Osírís-heiligdom bij
Abydos. Egyptisch Museum, Cairo.
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Mummie op zijn baar. Hier Osiris in een

viermaal herhaøld reliefin een lichtschacht
in de Hathor-tempel van Dendera. De plaats
is de dakschrijn van Osiris bovenop deze
tempel. Een goed voorbeeld van mooí 'ef-

fectwerk' dat in de Natiid vaak bijzonder

fraai envooral schilderachtig ís.

Mummie op een papyrus van een doden-
boek. De eigenaar is schetsontwerper van de
Amon-tempel. Thebe? Natijd. De schetsont-
werper heeft een bijzonder mooie lijn van
tekenen, hetgeen blijkt uit de kleine teke-
ning van de mummíe op een baar. Allard
Pierson Museum, Amsterdam.
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griezelig hebben uitgezien, want hij schrok er hevig van. 'De uitgemergelde armen
van de benige handen met vergulde nagels bootsten met een griezelige kuisheid het
gebaar van de Venus van Medici na.'
In de 19de en 20ste eeuw bleef de vraag naar mummies stijgen. Voor de grafrovers
was het een heerlijke tijd, want de prijzen werden steeds hoger. Om aan mummies te
komen ontstaken ze aan de ingang van de graven enorme vuren om beter te kunnen
zien. De brandstof bestond uit mummies! De sarcofagen van hout maakten in die tijd
grote opgang als kamerbetimmeringen, deuren, vensteromramingen, boekenkasten

en de rest. Een wat eigenaardige figuur, de Italiaanse baron Minutoli, wilde alleen
eten als zijn fijne schotels waren bereid op vuren die werden gestookt met stukken
sarcofaag!
Het Louvre heeft heel wat mummies aan de expedities van Napoleon te danken. Ze
werden met sarcofaag en al naar het museum verzonden, maar onder invloed van het
Parijse klimaattrad er al gauw bederf op. Men begroef toen de riekende mummies in
de tuinen van het Louvre, hetgeen merkwaardige consequenties had. In 1830 sneu-
velde een aantalParijzenaars in de conflicten van de Drie Dagen; en ook deze doden
werden in de tuinen van het Louvre begraven. In 1980 wenste men voor deze helden
een monument op te richten. Dat werd een zuil op de Place de la Bastille. Men haalde
uit de tuinen de lichamen niet alleen van de helden, maar ook van de (vergane)
mummies omhoog en plaatste die onder de zuil. Zodat wie dit plein bewandelt nu
weet dat Fransen en faraonische Egyptenaren hier broederlijk naast en door elkaar
liggen.
Ook in Amerika zorgden mummies voor verbijsterende taferelen. Men had er niet
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Zielenhuis. Modellen van gewone huizen
opdat de dode er op aarde in kan wonen.
Hoofdstuk 152 van het Dodenboek heet:
Hoofdstuk over het bouwenvan een huis op
aarde. Een tekst: 'dil gebeurt onder leíding
vøn Anoebis en Osiris zal zorgen voor de
offers in dit huis'. Vanaf de oudste tijden
staan deze huisjes in het graf. In dit huis
met twee verdiepingen (rechts) stqat boven
op de bovengalerij de stoel van de dode;
beneden staat een ligbank. Een soort 'klim-
paal'voert naar het dakwaar ook eentenas
is.
Het linkerhuis heeft een groot daktenas
met een galeríj erachter. In Egypte bouwt
men nu nog precies ditzelfde soort huizen
op het platteland. De modellen stammen
uit omstreeks 2000 v.Chr. Museum van
Cairo.

Mummie op een baar. De baar is versierd
met een groteske leeuwekop. Er onder de
hard bomende veerman, op weg naar de
onderwereld met Anoebis op een papyrus-
bootje. Kistfragment. Privê eollectie.
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zoveel bekendheid mee als in Europa gebruikelijk was, en men dacht vooral prak-
tisch en in termen van geld. Een meneer met een fabriek voor bijzonde. mooi, uun
vodden gemaakt papier kreeg een lumineus idee: hij kocht vooi kleine bedragen
mummiewindsels en papyri op en maakte daar papier van. Het resultaat viel niet
mee want het was niet hagelwit,zoals hij had verwacht, maar bruin en daarop wenste
niemand een brief of belangrijk document neer te schrijven. zodathij zijn handge-
schept papier ten slotte met verlies verkocht als pakpapier. Toen er kórt daarna een
cholera-epidemie uitbrak door vlees van een slager die dit papier had gebruikt om er
ziinwaar in te verpakken, was de boot goed aan. De mummiès verweklen cholera en
dat was dat.

Geld verdienen met mummies was bijzonder populair en ook in Engeland wisten ze
daar raad mee. Een zekere Pettigrew besloot in zijn eigen huis een mummie uit te
wikkelen die hij tevoren had gekocht.Deze mummie stamde echter uit de tijd der
Ptolemeeën, was in buitengewoon slechte staat en dus niet geschikt voor een publieke
vertoning. Snel kocht Pettigrew op een veiling bij Sotheby een andere mummie voor
f,23 endeze werd in aanwezigheid van lords, vorsten, beroemde artsen, archeologen
en andere geïnviteerden plechtig van de windsels ontdaan. Het bleek een groot suc-
ces en mummie-uitrollen werd een gezochte bezigheid, waar men veel geld voor
betaalde als het gedaan werd door bekende chirurgen.
In Cairo was men intussen ook gaan uitwikkelen en hoeveel schade hierdoor aan de
koningsmummies werd berokkend is moeilijk te zeggen. Het was ermee begonnen
met een mummie waarvan men aannam dat het die was van koningin Nefertari, de
gemalin van Ramses II, omdat die een onaangename geur begon te verspreiden.
Daarna volgden de andere mummies haast automatisch, al liet men Amenhotep I
intact, omdat die zo prachtig was ingewikkeld.
ln l9l4 verscheen er een waarschuwing van Maspero dat de koninklijke mummies
ónder de insekten zaten en daardoor zwaaÍ beschãdigd raakten. Helaäs kon men in
1914 nog niet zoveel doen om de insekten te bestrijden. Eerst het insluiten van de
mummies in luchtdichte eikehouten kisten met een spiegelglazen deksel bleek een
afdoende methode, die echter weer teniet werd gedaan door het slordig omgaan met
de mummies tijdens het röntgenologisch onderzoek.
En 

ao 
blijft de lange martelgang der Egyptische mummies maar doorgaan. vijfdui-

zend jaar lang werden ze in hun eigen en onze tijd beroofd, beschadigd 
"n 

uun hun
plaats_gesleept. Nog altijd kan men mummies kopen, als men het geld ervoor over
heeft, hetzij op veilingen ,hetzij in Egypte zelf wair de nakomeling"-n d"t oude graf-
rovers nog steeds hun vak uitoefenen. Over nog eens tweeduizend jàar zalhetwel net
zo gaan. . .
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Mummie van een vis. De mummíe ligt in een
visvormíg sarcofaagie. Het deksel ligt er-
voor. Rijksmuseum van Oudheden, Lei-
den.

De archeoloog Gayet bíj opgravingen in
Midden-Egypte, naor een oude lítho.
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Ghronologie

De jaartallen zijn met name voor de oudste perioden bij benadering.
Van de meeste dynastieën zijn alleen de voornaamste koningen gegeven.

5000 - 3200 v. Chr.

3200 - 2750

OUDE RIJK
2750 - 2680

2680 - 2s65

2565 - 2420

2420 - 22s8

EERSTE TUSSENPERIODE
2258 - 2040

MIDDENRIJK
2040 - 1991

t99l - t786

TWEEDE TUSSENPERIODE
1786 - 1680
1680 - 1567

1650 - 1570

NIEUWE RIJK
1570 - 1314

llde dynastie
Mentoehotep II en III
I 2de dynastie
Amenemhet I l99l -

Sesostris I l97l -

Amenemhet II 1929 -
Sesostris II 1897 -
Sesostris III 1878 -

Amenemhet III 1842 -
Amenemhet IV 1798 -
Sobeknefroe 1789 -

l3de en l4de dynastie
lSde en I6de dynastie
Hyksos-vorsten; Apofis
17de dynastíe
Sekenenre, Kamose

Prehistorie
Eerste nederzettingen in Boven- en Beneden-Egypte, o.a. in de Fajoem
Iste en 2de dynastie
Menes-Narmer

3de dynastie
Djoser, Sechemchet
4de dynastie
Snefroe, Cheops, Chefren, Mycerinus
5de dynastie
Sahoere, Oenas
6de dynastie
Teti, Pepi I, Pepi II

7de-lldedynastie

18de dynastie
Ahmose
Amenhotep I
Thoetmoses I
Thoetmoses II
Hatsjepsoet

1962
r928
l 895
I 878
t842
l'797
1789
1786

1570 - t545
1545 - 1520
1520 - 1508
1508 - 1490
1490 - t468
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t3t4 - 1200

1200 - 1075

DERDE TUSSENPERIODE
1075 - 935

935 - 725

8t7 -725

725 -7t0

NATIJD
725 - 656

663 - 525

52s - 404

Thoetmoses III 1490 - 1436
Amenhotep II 1436 - l4l3
Thoetmoses IV 1413 - 1405

Amenhotep III 1405 - 1367

Amenhotep IV 1367 - 1350 (Echnaton)
Smenchkare 1352 - 1349
Toetanchamon 1349 - l34l
Eje l34l - 1337

Horemheb 133'l - l3l4
19de dynastie
Ramses I 1314.1312
SethiI l3l2-1298
Ramses II 1298 - l23l
Merneptah, Amenmesse,
Sethi II, Siptah, Taoesert
20ste dynastie
sethnacht 1200 - 1198
Ramses III 1198 - 1166
Ramses IV - Ramses XI

2lste dynastie
Smendes, Psoesennes I, Pinodjem I
22ste dynastíe
Sjesjonk I, Osorkon I
23ste dynastie
Pedoebast, Sjesjonk V
24ste dynastíe
Tefnacht, Bocchoris

25ste dynastie
Pi (Pianchi), Sjabaka, Taharka
26ste dynastie
Psammetichosl 663-609
Necho II 609 - 594
Psammetichos II 594 - 588
Apriës 588 - 568
Amasis 568 - 525
Psammetichos III 525
27ste dynastie
Kambyses, Darius I, Xerxes I
28ste en 29ste dynastie
30ste dynastie
Nektanebo I en II
3lste dynastie
Artaxerxes III, Darius III
Alexander de Grote
Ptolemeilsche periode
Ptolemaios I - XVI, Cleopatra

404 -

378 -
3',78

343

343 - 332

332- 323
323 - 30
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