
INDDSCHADUW
WDDPTRAÑTTDDN

Egypte
ten tijde van het Koninkrijk

Jaromir Malek - FotografieWerner Forman





Voor J.J. en P. met liefde
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(Sir Thomas Browne, Hydriotøþbiø, L658)

Noot met betrekking tot oud-Egyptische woorden:
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Egyptologen ze gebruiken. Hetzelfde geldt voor koningsnamen en
privénamen. Voor een der koningen van de Vierde Dynastie heb ik
echter voorkeur gegeven aan de neutrale Griekse vorm Chefren, omdat
de correcte versie nog steeds onderwerp van discussie is.
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VOOR\rOORD

Manetho, een Egyptische priester onder de Ptolemeërs Soter en Philadel-
phus, stelde op grond van oude verslagen en koninklijke archieflijsten een
Egyptische geschiedenis samen. Geschiedschrijving wâs een onbekend
gebruik voor de Egyptenaren en hoewel hij onder een goede naam s¿as

geboren (manetho:'paardenverzorger') en hij van een onberispelijke familie
uit de belangrijke provinciestad Sebennytos in de centrale Delta afstamde,
waren het een vreemde cultuur en een on-Egyptisch wereldbeeld die hem
in zijn werk inspireerden. Manetho's Aigþtiaka was geschreven in het
Grieks en heeft ons slechts bereikt via uittreksels die latere geschiedschrij-
vers ervan maakten, maar het heeft een verregaande invloed gehad op de
formele indeling van de politieke geschiedenis van het oude Egypte en de
wijze waarop deze gewoonlijk wordt geïnterpreteerd.

Naar het gebruik van zijn tijd verdeelde Manetho de hem bekende
koningen in dertig dynastieën of heersende geslachten, beginnend met de
legendarische Menes en eindigend met de laatste koning door geboorte,
Nektanebos. Sommige van deze indelingen volgden oude koningslijsten,
andere lijken te zijn voortgekomen uit zijn verkeerde interpretatie of
gebrekkige bronnen, terwijl hij nog weer andere wellicht alleen voor het
gemak introduceerde. Niettemin wordt Manetho's indeling der dynastieën
nog algemeen gebruikt en hijzelf terecht beschouwd als de eerste Egyptische
historicus.

De oude Egyptenaren legden hun geschiedenis niet vast vanwege hun
historische interesse en onze kennis is daarom behalve op geschiedkundig
materiaal op teksten gebaseerd die voor heel andere doeleinden werden
opgesteld. Toch waren de Egyptenaren niet geheel onwetend over hun
verleden. Eenzeldzame weerspiegeling van hun bewustzijn hiervan is nog
steeds te zien in de grote herdenkingstempel die door Koning Seti I zo'n
duizend jaar voor Manetho, rond 1300 v. Chr., voor de vereeuwiging van
zijn verering in de Opperegyptische plaats Abdjoe (Abydos) werd gebouwd.
In het netwerk van kapellen, hallen met zuilen en voorportalen bevindt zich
een gâng die bekend staat als de 'Lijstengalerij'. In het in steen gehouwde
reliëf op de oostelijke muur offeren Seti I en zijn zoon, de toekomstige
Ramses II, drank en wierook aan een groot aantal Egyptische goden die door
hun namen worden vertegenwoordigd. Op de tegenoverliggende westelijke
muur zien we vader en zoon in een vergelijkbare scène voor twee lange rijen
cartouches met daarin de namen van hun koninklijke voorouders. Vanwege
zijn aardmaakt de lijst geen aanspraak op historische volledigheid. Hij bevat
alleen die heersers die de samensteller als de meest vermaarde beschouwde

De oþaallende þrecßie uøn de pirømid.econstructie en de wiskund.i.ge uerboud.ingen uøn bet
ontøerþt waørbij nlen soms het getøl r gebruikte Øiju. de hoogte uan de þirømide oøn Cboefoe
: basisomtrek :2Ð, bebben een logiscbe uerkløring. Door bet ontbrehen aan geschreuen

aerslagen is de exacte øerkuijze aan bet uitzetten en construeren uøn deze massieue
bouuwerþen ons ecbter niet bekend.
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Een belangrijk Qþe beeld.boutuuterk dat men
slecbts onder priuébeelden aantreft, raas de

øfbælding uøn de grøfeigenctctr a.ls scbrijuer.
Geletterd.heid u)a¡ een onmiskenbøre
kuølificatie øoor een succesuoLle bureøucrøti s cbe

looþbaøn en d.e scbrijaersbeeld.en d.ie tegen bet
einde uøn de Vierde Dynøstie werden
geïntroduceerd werd.en d.an ook sþoedig erg

þoþulair, Ze tonen een ma.n in de typiscbe
zitbouding uan een scbrijuer mel een oþ zijn
schoot uitgesþreide þøþyrusrol uctctroþ bij schrijft
of Øa.ctructn bij leest. Veel uan deze beeld.en zijn
onoþuøllend , maør de'Schrijuer uan bet
Louare', d.ie bij Søkkarø in een grøftombe uøn
bet eind aøn de Vierde of bet begin aan de Vijfde
Dynastie uerd, geuonden en naar zijn huid.ige
standþlaøts is genoemd, is uermoedelìjk bet beste

þriuébeeld døt tijdens bet Oude Rijk øerd
genxa.ctkt,

Rechts: Hoewel de reliëftecbnieh uøn dezelfde
middelen gebruik møakt en oþ d.ezelfd,e utiize de
rea.liteit þortretteert øls hetschild,eren oþ een þlat
ulak, is het d.ried.imensionaal en dus geaoelig
aoor de sþeling uøn bet licbt. De derdt d.imensie
uøn d,e Egyþtiscbe reliëfs uit bet Oude Rijk, baar
hoogte of diepte, bedroeg niet meer d,an enkele
millimeters, Afbønkelijk oøn bet gegeaen of de
øfgebælde trek boaen of onder bet omliggende
oþþerulak ligt, sþrækt men ua.n een'oerbeuen' of
'aerzlnken'reliëf, lVønneer het ulak aøn direct
zonlicht wøs blootgesteld, þreferærdn men bet
aerzonken reliëf uønuege de sterkere
contrastwerking tussen licbt en schad,uu. Het
aerbeaen reliëf koos men ter uersiering Luønneer
er aan d.iffuus licht sprake wøl Het øIbasten

þøneel øan Røwer uit het midden uøn d.e Vijfde
Dynøstie en oersierd. in aerzonken reliëf, øerd
achter in een nis in zijn graftombe bij Gizeb
geuond.en,

e_n wâarvân hij meende datzijhet waardig waren herdacht te worden, terwijl
de koningen van de minder tot de verbeelding sprekende perioden simpei-
weg werden overgeslagen. Aan het begin vindt men een reeks van zesenvijf-
tig namen die begint met die van Meni (Menes bij Manetho), en deze reeks
is de meest volledige weergave van opeenvolgende koningen uit het vroeg-
ste deel van de Egyptische geschiedenis.

Voor een buitenstaander is de eerste indruk van het oude Egypte er een
van onbekendheid. De grote verb^zing die een vreemdelig ondergaat
wanneer hij voor het eerst met de Egyptische beschaving geconfronteerd
\¡üordt is allesbehalve nieuw. Niemand bracht deze verbazing beter onder
woorden dan Herodotus toen hij in de tweede helft van de vijfde eeuw voor
Christus Egypte bezocht. 'In Egypte gaan de vrouwen naâr de markt om er
hun produkten te verkopen terwijl de mannen thuisblijven om te weven;en
als zijweven duwen zij de inslag naai beneden terwijl men deze in andere
landen juist omhoog duwt. De Egyptische mannen dragen vrachten op hun
hoofd en de vrouwen op hun schouders. Vrouwen urineren staanãe en
mannen zittend . . . Terwijl elders de priesters hun haar laten groeien
scheren de Egyptische priesters zichkaal. Bij de gewone gebruiken tijdens
de rouw knippen de van hun geliefden beroofden hun haar kort, terwijl de
Egyptenaren in een dergelijk geval zowel hun haar als hun baarden Gie zij
gewoonlijk schered juist laten groeien . . . Bij het schrijven en tellen met
kiezelstenen bewegen de Grieken hun handen van links naar rechts, de
Egyptenaren van rechts naâf links.'

Hoewel de ontwikkeling van het oude Egypte middels geschreven versla-
gen tot in detail kan worden gevolgd over de ongekende tijdspanne van
3O0O jaar en met behulp van archeologische artefacten zelfs nog langer,
maakt het ongebruikelijke karakter van de cultuur het moeilijk deie anders
te zien dan statisch en bestendig. De ideologische en politieke denkbeelden
van Egypte lijken opmerklijk ongevoelig voor veranderingen te zijn ge-
weest. In de Egyptische kunst vallen ons in alle periodenhaar bijzondère
uitdrukkingsvormen en ogenschijnlijk strakke conventies op. De principes
van het hiërogliefenschrift blijken vanâf de verschijning ervãn aan het eind
van de Predynastieke Periode rond 3000 v. Chr. tot aan de laatst bekende
toepassingin de tempelvan Philae nabijde eerste Nijlcataract in394 n. Chr.,
weinig aan invloed onderhevig te zijn geweest.

Vanneer wij de zaak echter wat nader onderzoeken blijkt dat de eerste
indrukken misleidend waren. Egyptologie, de studie van het oude Egypte,
vestigde zich meer dan anderhalve eeuw geleden als wetenschappelijke
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discipline toen op 29 september 1822 de jonge Fransman Jean-François
Champollion aan de Academie zijn'Lettre à M. Dacier relative à I'alphabet
des hiéroglyphes phonétiques'voorlas en het systeem van het Egyptische
hiërogliefenschrift uiteenzette. Sindsdien zijn de meeste aspecten van de
Egyptische beschaving geanalyseerd, en sommige zelfs met opmerkelijke
finesse. \Øijkunnen tegenwoordig de politieke, sociale en culturele geschie-
denis van Egypte in verscheidene duidelijk afgebakende grote perioden
onderverdelen, ieder met zijn uiteenlopende karakteristieke oorzaken en
omstandigheden.

De geschiedenis van Egypte begint rond2925 v. Chr., toen het hele land
nog maar kort onder het gezag vân een enkele heerser was gekomen. Het
vormingstijdperk van de Egyptische staat komt overeen met de eerste twee
koninklijke dynastieën van Manetho en de eerste veertien koningen van de
lijst van Abdjoe (Abydos), en werd voltooid rond 2658 v. Chr. Het Oude
Rijk dat aldus zonder enige onderbreking vân belang werd ingeleid, leverde
en schraagde de eerste inalzijnaspecten bloeiende beschaving van het oude
Egypte. Als gevolg van de efficiëntie en organisatorische vermogens van
haar bestuurders bereikte de Egyptische samenleving spoedig een hoog
niveau van economische welvaart en wegens de bekwaamheid van talenten
vanhaar handwerklieden en kunstenaars een hoge culturele standaard. Het
was een periode van welvaart, stabiliteit, vertrouwen en zelfuerzekerdheid,
een periode waarin de Egyptenaren zich voor het eerst hun ambities en
aspiraties realiseerden en uitgroeiden tot het meest geâvanceerde volk van
hun tijd. Zelfs de beruchte 'a-historische' Egyptenaren van latere tijd
wendden zich voor het opdoen van religieuze, culturele en morele inspiratie
geregeld naar het Oude Rijk. Voor ons belichamen de piramiden en grâven
van het Oude Rijk met hun fantastische reliëfs en schilderingen, beeldhouw-
werken en stèles, maar alte vaak het gehele oude Egypte en de resultaten van
zijn beschaving.

Het Oude Rijk duurde meer dan 500 jaar Q65S-2L35 v. Chr.) en komt
overeen met de Derde tot en met Achtste Dynastie van Manetho. Zijn
koningen worden voorgesteld door de vijftiende tot en met zesenvijftigste
naam van de Abdjoe-lijst. De diepe val aan het eind van het Oude Rijk en de
periode erna beroerde de Egyptische samenleving in al haar geledingen.
Toen de ineenstorting naderde voelden de Egypten aren zelf. dathet eind van
hun wereld nabij was. De wijsgeer Neferti beschreef het aldus:'\Wat nog
nimmer geschiedde is nu geschied.' Ipuwer, een andere onheilsprofeet,
verwoordde het zo:'Het land draaitin de rondte als een pottenbakkerswiel.'

Bouen: In Netjericbets ombeiníng werden de
bouwsels aøn bout en ønrJere uergønkelijke
materialen mel lþzet en oþ gctrluwe wijze in
sleen gekoþieerd, maar hel zou onjuist zíjn Ie

uerond,erstellen dat dit ktaam omdat de

steenarchitectuur zicb eerst moest bøseren oþ cle

in and,ere møterialen onntikkekJe uormen. Het
betekende een erkenning uan steen øls een

materiaal Luclctrmee uoor de eeuøigheid kon
tuord,en gebouud, een conceþt dat gedurende de
rest ua.n d.e Eg1þtische gescbiedenis zijn tuaarde
zou blijaen bebouden.

Bouen links: Tijdens de bouw werd bet ontLuerþ

uan Netjericbets traditioneel ontLulrþen stenen
mastøba uijf keer geuijzigd, alsot de arcbitect
zicb geleid.elijk aan steeds meer aøn de
mogelijkbed.en uan het nieuwe bouumateriøøl
bewust werd en de gelegenheid. om ze nog tijdens
het werk te benutten niet wikJe missen, De
ueranderingen xucLren een geuolg aan een

aergroting uøn bet grondoþþeruløk, maar nog
meer uctn de þlotselinge ouerschøkeling ncLa.r een

uiertraþþige en later nøar een zestraþþige uorm,
Imboteþ, de befaamde arcbitect die het þroject
leidde, uerd later een uan de øeinige ge'u)lne
burgers in Egyþte die uerøfgood wercl. Zijn band.
met Netjerichet wercl beuestigd. door d.e uon¿lst

uctn een beeld uøn Netjerichet met een inscriþitie
uøn Imhoteþs naam,
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HET BEGIN

In de grøftombe aøn de ui.zier Mereroeka bij
Sakkøra uit het begi.n aan de Zesde D1nøstie
wordt een þøþyrus afgebeeld døt door d'i,eren en

uogels uemelt uan lset leuen, Het øater is rijk
aan ais en uønøf bun boten hørþoeneren enkele

mannen drie scbreeuuende nijlpøarden. Een

þa.ar oþ de biezen rustende sþrinkhønen aorn'Len

een ured.ig middelpunt te midden uan ølle
oþwinding rond.om.

De oude Egyptische beschaving dankte zijn bestaan aan de unieke combina-
tie van fysiélie omstandigheden die het noofdoosten van het Afrikaanse
continent sinds circa 10.0b0 v. Chr. kenmerkten. Ongeveer de helft van het
ZwafteLand (KemeÐ,zoalsde inwoners hetnoemden, was weinigmeer dan
een smalle strook buitengewoon vruchtbâre donkere grond die daar door de
naamloze rivier Gterùwas afgezet en elk jaar tijdens de overstroming weer
werd aângevuld. De stroom baande zich via een uitgestrekt gebied van
Nubisch zãndsteen een weg naar het noorden, maar dit leidde in het zuiden
van Egypte voorbij het huiilige Esna tot de vorming vân kalksteen. Nadat-hij
het lñé6-hedj district ('\Øitte Muur', later Mennufer of Memphis in het
Grieks) passeerde, splitste hij zich op in een aantal kleinere vertakkingen die,
voordatlij de kust vãn de Middellandse Zee bereikten, zich als de vingers_aan

een hand verspreidden en zo een uitgestrekte opperrllaktg van_aangeslibd
land creëerden, die wijtegenwoordig kennen als de Nijldelta. Het was een
moerassig gebied met eeñ groot âantal veranderlijke rivierbeddingen, en
permanenté bewoning was ãlleen mogelijk aan de grenze\vàn: de Delta en
õp de sporadische zan-druggen ('schildpadruggen') die ook tijdens de over-
stioming uit de greep vanhet water blèven. In deze waterige streken leefde
veel wild, en een bi¡na verplicht t¿fereel in het repertoire van gtafaheeldin-
gen in het Oude Rijk toonde de grafeigenaar die met een speer aan het vissen
llas of vanuit een kleine skiff van papyrus in het moeras met een werpstok
op vogels jaagde.

^ 
In ñet Nijiãal zelf was de aanwezigheid van moerasland beperkt. In het

westen trok een keten van oâsen nog kolonisten âan, maâf voor het overige
lager aanweerszijden van het Zwarte Land slechts onvruchtbàar en nauwe-
lijT<s bewoond gebied. Een groot deel van de oudste geschiedenis van het
oudc Egypte, tõt ongev eer 2350 v. Chr., waren de woestijnen en vooral hun
randenéï aan de oasen grenzende gebieden wegens een vrij vochtig klimaat
waarin af en toe nog regèn viel, niet geheel dor en droog. Deze delen van de

woestijn bezaten eén sãvanne-achtige vegetatie met bomen en struiken en
boden.een natuurlijke omgeving voor een gevarieerd dierlijk leven. De
belangrijkste factor in de vðranderingen in de omgeving die zich voor het
begin van de Zesde Dynastie in het Nijldal voordeden was de mens, wiens
oritginningsactiviteiten veel dieren en vogels van hun natuurlijke b_lo..dg9-

bieð beroõfden en die de dieren welke een bedreiging voor hemzelf of. ziin
gewassen vormden trachtte te verdrijven.* 

Slechts met tegenzin waagden de Egyptenaren zich buiten het Nijldal. De
heuvels in het oosten warenlijk aan waardevolle mineralen en metalen, met
name koper en goud. Hetzelfde gold voor Nubië, het land achter de

zuidgreni die gevõrmd werd door dè granieten muur van de eerste Nijlcata-
ract.-Bovendiðn bezat Nubië het zo waardevolle produkt waaraan Egypte
zo'n pijnlijk tekort kende: hout. In het noordoosten werd het schiereiland
de Sinâi áe bron van koper en de halfedelsteen turkoois, hoewel beide
misschien eerst werden geimporteerd voordat de Egyptenafen ze zelf.uit de
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De uorm uøn het Predynastìeke þottenwerk
aørieerde uøn eenuoud,ige scbalen, kommen en
lønge uazen tot merkwøørd.ìge uormen oþ een

uoet of þotten welke uit twee oerbonden cilinders
bestøan. Hoewel n'teestøl zonder de bulp uan
enig mecbøniscb werktuig aeruaørd.igd werd. het
niueøu aan het Predynøstieke þottenwerk in
løter tijclen nooit ouerscbreden.

mijnen haalden. Produkten uit verder gelegen landen bereikten Egypte per
zee of door deze woestijngebieden over land, en de handelsroutes moesten
worden bewaakt. De militaire expedities die werden ondernomen dienden
genadeloos af te rekenen met de zo nu en dan de kop op stekende dreiging
van de bewoners van de nederzettingen in de Nijlvallei door roversbenden
van de nomadische 'zandbewoners' (berjoe-sjò uit de woestijn. Over het
geheel genomen waren de belangrijkste omstandigheden bij de vorming van
het karakter en de houding van zijn inwoners echter Egypte's veiligheid
door zijn natuurlijke geografische grenzen en zijn in bijna alle opzichten
volledige onafhankelijkeid.

De jaarlijkse overstroming wordt veroorzaakt door de zomermoesson
buiten Egypte, in de bergen van Ethiopië en Zuid-Soedan, maàr de reden
ervoor werd door de Egyptenaren nooit begrepen. Het grootste deel van het

r4



land dat wânneer het Nijlwater steeg in het dal en de Delta blank kwam te
staan, bleef tussen augustus en november gedurend e zo'n tien weken onder
water. Het verschil tussen de hoogste en laagste stand van de Nijl bedroeg
in Zuid-Egypte zo'n elf meter, in het Ineb-hedj district ongeveer zeven en
in de Delta rond de drie meter. \Øanneer de rivier zijn natuurlijke bedding
verliet, bezonken de zwaarste deeltjes die door het vloedwater waren
meegedragen het eerst, zodat zichinhet dal aan de Nijloevers geleidelijk aan
oeverwallen vormden die de hoofdstroom van de verderop gelegen lagere
bekkens scheidden. Nâdat de overstroming voorbij was, bleef het water in
deze bekkens nog lang staan en elk jaar opnieuw bleefhet verse bezinksel dat
zo rijk was aan organisch materiaal er weer in achter.

De Nijl is zeer voorspelbaar, maar het evenwicht tussen de mens en de
rivier was zo kwetsbaar en zijn afhankelijkheid ervan zo volkomen dat een

Dit is het bouenste deel øøn de uoorzijde aøn het
uotiefþalet uan de Predlnøstieke Koning
Nørmer, Het toont de ncra,m ua.n d.e koning,
geflankeerd door tuee afbældingen oan bet
hoofd. aøn een nøømloze koegodin. De naøm is
in een serek QøleisgeueD gescbreuen door midd.el
aa.n tuee biërogliefen welke d.e katais(naò en een

beitel (meò uoorstellen, Erond.er insþecteert
Nørmer, terwijl enige støndaørd.en met symbolen
uan goden uoor bem uit worden gedrøgen, de

onthoofde licbamen uan zijn oijanden, wier
boofden netjes tussen Lsun uoeten zijn
gerøngschikt. De ømbtenaar d,ie bem uoorga,at
en met tjât wordt aøngeduid. ìs misscbien een

uoorloþer oan de r¡izieren uit bet Oude Rijk, Het

þølet werd geuonden in de temþel bij Nechen
(Hierøkonþoliù,
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Een Pred.ynastiek cosmeticaþølet fuit d,e

Nagød,a I Periodù met fijn ingesned,en
øfbeeld.ingen uan woestijnd.ieren. Zowel c1ua

onderuerþ, xijl øls uituoering berinneren de
tekeningen sterk aøn d.e uroege rotskunst uit de
Arøbische Woestijn en Nubië.

sporadische afwijking van het gewoonlijke tijdschema en normâle watervo-
lume zeer ingrijpende gevolgen had.Yerbazend genoeg kenden de Egypte-
nâren geen godheid van de Rivier als zodanig, ínaar de vruchtbare kanten
van de overstromin g, bøþ!,werden weerspiegeld in een grotesk dikke man
met een enorme buik en hangende borsten, het beeld van welvâart en
comfort.

Er is weinig reden om aan te nemen dat sommige van de veranderingen
langs de Nijl die vóór het begin van het historisch tijdperk plaatsvonden, met
volksmigraties van buiten Egypte te maken hadden. Integendeel, het lijkt er
meer op dat het voornamelijk hetzelfde,zijhetniet homogeen, lichamelijk
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type was dat hiergedurende alle prehistorische en historische perioden heeft
standgtouden. De omgevingsfactoren in shemau (de zuidèüjke vallei of
Opper-Egypte) en Ta-mehoe (de noordelijke Delta of Neder-Egypte) sron-
den in schril contrast met elkaar. De geoeíafische vormsevins ián het land
was uniek:bijna 900 km lang, maar iriheidal slechts bij u"itzon"clering 20 km
breed. L_angs deze grens zóuden genoeg contacten iussen verscñillende
volken plaatsgehad kunnen hebbenõm dñerschillende skeletaire vondsten
die ziingedaan te \u¡19n verklaren. vergeleken met de grote en zwaarder
gebouwde mesoce_fale Neder-Egyptenare-n waren de inwóners van opper-
Egypte over het algemeen genomen van een smaller en slanker typé met
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lange en smalle schedels. Op de monumenten hebben alle mannen donker
krullend haar en een donkerrood lichaam dat hun zwaawerbrande lichtbrui-
ne huid verraadt (de kleur bruin ontbrak op het palet van de Egyptische
schilder). De gebruikelijke weergave van de lichtere huidskleur van vrouwen
was geel.

Een zelfde beeld van een stabiele populatie verkrijgen we door een analyse
van de Egyptische taal, hoewel de verscheidenheid aan huidige opvattingen
daarover net zo groot is als in het geval van de fysische antropologie. Er
bestaan zowel verbanden met de oude en moderne Semitische talen van
\íest-Azië als met het Koesjitisch, het Berber en de Tsjaads-Hamitische
talen van Ethiopië, Libië en het westen van Soedan. Dit wijst echter meer op
een gemeenschappelijke oorsprong dan op een superpositie van een der
talen boven de andere. De prehistorische inwoners van Egypte en de
historische Egyptenaren spraken daarom dezelfde taal in verschillende
stadia van ontwikkeling. Het was dan ook pas vanaf het verschijnen van echte
teksten (in plaats vân namen, titels, lijsten of korte beschrijvingen die de
afbeeldingen vergezelded in de Vierde Dynastie dat we de taal gedetailleerd
kunnen bestuderen, maar sommige kenmerken van de vroegere fase van het
gesproken Egyptisch zijn in de religieuze literatuur van het Oude Rijk
bewaard gebleven.

De periode tussen de Paleolithische (het Stenen Tijdperk) beschavingen
en de-opkomst van de eerste Egyptische dynastie van koningen_wordt
gewoonlijk aangeduid als de Predynastieke (Neolitische) Periode. De be-
langrijkste vooruitgang die in dat tijdperk werd geboekt, was de invoering
van een plaatsgebonden landbouw. Ieder jaar wanneer het water van de
overstromingáictt terugtrok, waren de omstandigheden in het Nijldal
geschikt vooi een primitieve vorm van landbouw. Het water dat in de op
ñatuurlijke wijze gevormde bekkens achterbleef, kon met weinig moeite
gedurende het grootste deel van het groeiseizoen van elk zaad dat men
Zaaide worden västgehouden. Het agraiisch patroon van de Predynastieke
Periode varieerde vãn plaats tot plaats teneinde de lokale omstandigheden
maximaal te kunnen benutten, riaar inhet grootste déel van de vroeg-Egyp-
tische geschiedenis bestond er maar weinig behoefte aan grootschalige
kunstmatige bevloeiing van de akkers waarop werd verbouwd, en zo bleef de
zaakinhanden van de plaatselijke gemeenschap.

Boaenaan deze en de uolgend,e blødzijde:
werktuigen uctn uuursteen namen in aantal en

ktaøliteit geleidelijk toe en bereikten bet
boogteþunt uoor het eit'td uan de Predynastieke
Periode, hoeuel men uoor dezelfde doeleind,en

reeds koþer gebruikte, Voor de beøerking oøn
ouursteen raøs bij bet deluen uctn het ruue
møteriøal en de uitzond.erlijke uøørdigbeid,
zoøls die uit sommige aøn de oþ

Iøøt-Pred.ynøstieke en aroeg-Dynøstieke lokaties
geaonden s tukken blij kt, uerhoogd, uølemønscbøþ
en d.us sþeciølisatie aereist,
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De klimatologische omstandigheden zijn tijdens de
relatief stabiel gebleven en de veranderingen die zich
voordeden waren het resultaat vân de beheersing
gunstige omstandigheden langs
bevolkingsgroei ontstond zowel
toenemend aantal mensen dat

Periode

de Nijl door de

in de voedselproduktie
en exploitatie van de
eerste kolonisten. De

uit een stijgend geboortecijfer als uit het
zich permanent in de streek begon te

vestlgen.

Tamme dieren bestonden naast honden uit rundvee, geiten, schapen,
varkens en ezels, maar er waren in deze periode nog geen kãtten. De meeste
van deze dieren bereikten Egypte vermoedelijk vìáäe Sinai uit Azië, maar
{e plaatselijke bijdrage aan hun domesticatie lijkt niet groor te zijn geweest.
De jacht en visserij bleven een belangrijke, zij het langzaam âfnemende
economische rol spelen, en tot de frequente vondsteñ bij opgravingen
behoren dan ook pijlpunten, werpstokken en vishaken

De oudste plaatsen met Predynastieke overblijfselen dateren van onge-

Platte cosmcticaþaletten uarieerd.en aan
eenuoudige recbtbockige tot zeer elegante uormen
zoals imitaties uan dieren als nijlpaarden,
olifanten, antiloþen, scbaþen, scbildpadden,
uissen cn uogels.
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Het meest indruktaekkende aan sommige

þøIetten is de hørmonie tussen ontuerþ en aorn';,

Deze þdtronen en oþlossingen uoor de ruimtelijke
ind.eling uerden de bele Egyþtiscbe gescbiedenis

Iang geïmiteerd. Het'Pølet met de Twee Hondeh'
uerd. geaonden bij Nechen (HierakonþoliÐ.

Vønwege de utillekeurige aerdeling uan de dieren
øøn de øcbterkant aøn bet þalet wordt bet
gewoonlijk bescl¡ouød als ouder døn andere

stukken die een meer geordende uerdeling løten
zien en meer met de stijl aan de Dynøstieke
kunst ouereenþomen, Voor de Egyþtenøren

utøren de aan bet Nijldøl grenzende woestijnen
de aerblijfpløats aan uilde en mythiscbe d.ieren

en nertegenuoord.igden deze dan ook cbaos

Tussen de symmetriscb geaormde dønsende
bond,en bieden de uoestijnscbeþselen een mêlée

ua.n uorn'ten, houdingen en bewegingen, þrecies
bet beeld uan de cbøos. Aan de ooorkønt zijn
tuee dieren met lange nekken te zien,

veer 5000-4500 v. Chr. Vanaf dat moment kan de ontwikkeling van de
prehistorische cultuur zonder onderbrekingen tot aan het begin van de
Eerste Dynastie worden gevolgd, zijhetniet overal en niet inziingeheel op
elke tot'dusverre gevonden archeologische plaats. De reden voor het
fragmentarische pa[roon moeten we zoeken in de kans op Lehoud en de
veianderingen die zich in het uiterlijk van de vallei en de Delta hebben
voorgedâan. De opeenvolgende stadia van deze ontwikkeling, ook wel
archðologische culturen genoemd, staan bekend onder de namen van de
dorpen iñ de buurt waarvãn de begraafplaatsen of nederzettingen voor het
eersi werden ontdekt of waar ze inbiizondere mate worden vertegenwoor-
digd. Van de Predynastieke Periode van Noord-Egypte is weinig bekend,
mãar een groot deel van het land vertoonde spoedig een aanzienliike
culturele eènheid. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. was Nagada de hoofdcul-
tuur, hoewel deze in eerste iñstantie tot het zuiden beperkt bleef. Gewoon-
lijk wordt zij in fase I (vroeger Amratisch genoemd naar.de_plaats AmrÐ en
de latere fase II (vroeger Gerzaïsch, naar Gerza) verdeeld die onmiddellijk
aan de opkomst van de Eerste Dynastie voorafgaat.

Doorãe afwezigheid van geschreven verslagen zijn we voor onze kennis
van de Predynatie-ke beschaving en haar materiële ontwikkeling geheel op
artefacten âangewezen.

Of metaalbèwerking nu in Egypte is ontstaan of dat het uit Palestina is
overgebracht, is nog stéeds aan twij1el onderhevig. In zuidelij{Egypte kende
men het koper al vanaf het begin van de Predynastieke Periode, maãr
oorspronkelijk was het schaars en werd het alleen maar voof vervaardiging
van ãecoratiéve voorwerpen zoals kralen gebruikt, zodat men het meer als

een kostbaar dan als een bruikba ar materiaalbeschouwde. Tijdens Nagada II
werd het voldoende algemeen om het gebruik uit te breiden en deze
mogelijkheidwerd dan ook dankbaar benut, zoals koperen bijlen, houwelen,
messen, dolken, priemen, spelden en naalden getuigen. Andere metalen,
zoals goud, zilvei en zelfs meteoritisch ijzer werden voornâmelijk voor
persoõnlijke sieraden gebruikt. Metaalbewerking was een van de eerste
ãmbachten waarvoor specialisatie was vereist en scheidde daardoor de
handwerkers van de grote meerderheid der boeren.

Steen werd zowel voor de produktie van werktuigen als voor wapens
gebruikt, waarvan de schijfuormige en later peervormige knotshoofden de
Éelangrijkste waren. Tegen het eind der Predynastieke Periode bereikte de
vervaãrdiging van stenen vaten een opvallend hoog niveau en werden ze in
grote aantallèn gemaakt. Men gebruikte een grote verscheidenheid aan
materialen, waaronder ook zeer harde, zoals porfier, basalt, schist, albast en
kalksteen. Cosmeticapaletten, die werden gebruikt voor het verpulveren
van malachiet (koperèrts) en in mindere mate galeniet (looderts) voor de

aanmaak van de põpulaire groene of zwarte oogschaduw, werden ook van
steen gemâakt en wèl voornãmelijk van het groene schist. De kennis van de
kleinsõhalige steenbewerking was ten tijde van de Predynastieke Periode
wijd verbreid. Het vormde een startpunt voor de ontwikkeling die culmi-
neerde in de ongekend snelle vorderingen die werden bereikt toen aan het
begin van de Deide Dynastie de monumentale steenarchitectuurverscheen.

STat het aardewerk uit de Predynastieke Periode betreft, daarvankennen
we zowel de grove artikelen voor het'keukenwerk'als de fijnbewerkte vaten
met insnijdiñgen, schilderingen en andere versieringen. Sommige van de
bewerkte potten wâren speciaal gemaakt om in graven te worden bligezeten
kunnen als het oudste bewijs voor de gespecialiseerde vervaardiging van
voorwerpen voor de necropolis worden beschouwd. Er werd ook vlas
verbouwd, en dat men daarmee weefde tonen de gevonden spoelassen en
bewaardgebleven stukken grof linnen aan, maar men gebruikte daarnaast
ook huiden en leer om kleren vân te maken.

De tijd die aan de eerste Egyptische dynastieën voorafgaat kunnen we
kenmerken als een periode met een bescheiden aanzet, maar ook met
geslaagde experimenten op het gebied van Egyptische kunst. De variatie aan
vormen van ãrtistieke expiessie is verbazingwekkend en hetwas eerder een
gebrek aan mogelijkheden en motieven dan een gebrek aan vermogen dat de
kunstenaars beperkte.

20



In deze vroege periode moeten we onder de term'kunst'behalve persoon-
lijke sieraden ook toegepâste kunst, zoals versierde alledaagse voorwerpen,
verstaan. Religieuze en esthetische gevoelens gingen al vanaf het begin der
Egyotische beschaving hand in hand en kunnen niet altijd even eenvoudig
worden gescheiden. Naast de eenvoudige bewerking en versiering van huñ
'keukengerei' spraken de persoonlijke gevoelens èn voorkeuren van de
gewone Egyptenaren uit de decoratieve voorwerpen die zij op hun lichaam
of kleren droegen. Deze bestonden vaak uit kralen van verschillend materi-
aal en kunnen tot halskettingen en riemen of gordels worden herleid. Voor
hetzelfde doel gebruikte men ook schelpen. Verder droeg men zowel arm-
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De uoorzijd.e aan bet zogenaamde Sløgaeldpalet
toont stønd,øørd.en uan god.en, d.oor een ualk en
een ibis aoorgesteld d.ie, met menselijke ørmen
ui tgerust, gebonden geua.ngenen escorteren, Zo' n
merkruaard.ige toeaoeging uan menselijke
licbaamsdelen utas aoor d.e laøt-Predynøstieke
Periode reed.s zeer karøkteristiek en in latere

þerioden utaren dergelijke kunstgreþen beel
geu)oon, De begrensde bohe aøn de recbterkønt is

alles wat ons nog aøn bet oorsþronkelijke doel
aøn bet aooru)erþ, namelijk bet aerþulaeren uan
oogaerf, herinnert,

)nder: Fijnbeuerkte kapsels nxoeten xuel in de

mode zijn geu)eest, tuønt sierkømmen en lønge
sþelden, meestã.l uøn iuoor en uaøk met een

þracbtig ueergegeuen figuur ucln een dier of uogel
gekroond,, utøren beel normøal,
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De øndere zijde uøn het þøletfrøgment aøn d.e

bladzijde hiernøøst. Een pørelboen(Ð støøt
bouen een dier met een lønge nek, wøørscbiinli'ik
eerder een gøzelle dan een girøffe, Het dier is er
een actn de tuee die oorsþronkelijk oþ

syrnmetrische øijze een dødelpølm flønkeerden,
Het børeft bier uermoed.elijk een aøn d,e motieoen
di.e de Egyþtßcbe kunst øøn het eind aan de

Pred,ynøstieke Periode uit bet buitenlønd
ouerndm.

Sommige øotíefpøletten en knotshoofden bezitten
een zeer bijzondere uormgeuing, zoøls bier is te
zien oþ een detail aøn de uoorkønt uan betzelfde
Sløgaeldpølet, Het toont een leeuw en enkele

gieren díe na een ueldslag op de lichamen øzen,
De berþomst aan bet ullrwerþ støøt et niet 0þ,

møør bet is wøørschíjnlijk d,e streek rond,

Abydol Het is moeilijk dit soort l)olrwerpen te

døteren, Desondønks lijkt hx ølsof æn of twee

generøties uoldoende zijn geweest om de níeuwe
kunstconceþten aorm tc geaen, ølsof oþgehooþt

þotentieel þloßeling de middelen kreeg zich uit te

drukhen; dit zelfde uermoeden lntstd.ã.t na.

bestudering aan aele øndere kenmerken uøn de
løøt-Pred.ynøstieke kunst,
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als mouwbanden van schelpen, been of ivoor, als ringen, oorhangers en
kfein_e amuletten, waarvan sommige dieren, vogels of vissen voorsielden.
Tot de toiletartikelen behoren verder fraaie paletten voor de bereiding van
make-up, versierde doosjes, lepels en schepjès van been of ivoor.

Een deel van de krrnstzlryig" inspanning iichtte zich op grafuoorwerpen,
en ditduidt.op,ontwikkelde ideeën over hãt leven na de ãõod. veel potten
uitde.Nagada II graven zijninrood op een vaalgele achtergrond geschilderd
en hebben voorstellingen van menseh, dieren én in het bljzondãr vân grote
schepen die door een groot aantal roeiers worden voortbewogen. Missðhien
bevatten de boten een schrijn met vaandels van de plaatselijÉe goden erop,
maar het is evengoed mogelijk dat we hier te maken hêbben met een
weergâve van de eerste ideeën over de bootreis der doden die we van het
oude Rijk kennen. In de zogeheten versierde Tombe van Nechen (Hiera-
konpolis) heeft men een unieke veelkleurige grafschildering op pleisterwerk
aangetroffen. Vermoedelijk was die voor eèn van de plaatselì;kè Þredynastie-
ke leiders gemaakt, en we zien er boten en in uiteenlopende acdïiteiten
verwikkelde menselijke en dierlijke figuren. De afbeeldingen van mensen
zijn primitief uitgevoerd en hebbenveelgemeen met die vañ de rotstekenin-
gen in \üadi-Hammamât en Nubië en dè ruimtelijke verdeling der elemen-
ten is even lukraak als op het aardewerk. sommige kenmer:ken, zoals de
halfslachtige. pogingen om een groep figuren op een gemeenschappeljke
basislijn te plaatsen, komen zelfs ènigizins met dê gebruìken van de Èþypti-
sche dynastieke kunst overeen.

Soms vindt men in de Predynastieke grâven ookwel kleine kleien, ivoren
of stenen beeldjes van dieren als leeuwen, nijlpaarden , jakhalzen en valken
en van mensen. Ze vertonen een opmerkelijli hoge grâad van stilering en
abstractie. Een beperkt aantal ,roorwerpen wás beiterãd voor de vermoãde-
lijk primitieve schrijnen of 'tempels'diè ter verering van de goden dienden.
Een groot. bouwwerk dat als lodanig werd geintãrpreteeid is een ovale

:.t1":-" omheiningdie met schoon zand is gevuld bij ñechen (Hierakonpo-
lis). Het heeft dezelfde vorm als de hiërogliéf waarmêe men de naam u"n d.
plaats.aanduidde. Zelfs wanneer de datering ervan in de predynastieke

.Pe1i.od.e 
juist is,vertegenwoordigt het een bijãondere plaatselijke iorm van

heiligdom die zich niet laat vergèli¡ken met die welke zich eldérs bevonden
en die de ontwikkeling daarvañ dus ook niet heeft kunnen beinvloeden.

tot ex.perimenten geneigdwaren dan in later tijden toen er een eigen traditie
en stijl begon te ontstaan. De handelscontacten bieden hiervooivoldoende
verklaring. op enkele uitzonderingen na kunnen deze invloeden van buiten
Egypte allee1 ilde officiële kunst vãn de laat-Predynastieke periode worden
geobserveerd. Ze verraden een snel ontwikkelde en aanzienlijke afstand
tussen de zeer kleine heersende elite en de rest van de bevolking. Het was

Oterzijde: De møkers aan d.e uroeg-Predynastieke
beelden uisten nog niets aan d.e gebruiken uøn de
latere Egyþtische driedimensionale kunst,
betgeen een merkwøard.ig on-Egyþtiscbe ind.ruk
oþleuert, Dit beeldje, gemøakt aøn bard bøsølt,
staat bekend als de'MøcGregor ALa.n', nøar de
Eerw. lVilliøm MøcGregor in wiens collectie bet
zi.ch beuond tot 1922.

Ond,er: Bij Gebtioe (Koþtos, bet buidige QifÐ
werden drie enorme beeld.en uøn de føllische god
Min ontdeþ.t, Deze beeld.en, oorsþronkelijk uier
meter hoog møar nu flink gehauend, zijn de
enige bekende exemþløren uan de kolossale
temþelbee lden uan de løøt-Pred.lmøstieke Periode,
teruijl zelfs bun d.atering niet zo uaststaøt øls
men zou u)ensen, Deze wijze uan uitbeeld,en aøn
de god Min zou de bele Egyþtiscbe gescbiedenis
door geband.bøafd blijuen.
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De Predynøstieke bældþs kenmerhen zich door
hun ongewone Øeergøae uøn het menselijk
licbøøm, Vrouwen werden aøøk øfgebeeld. met
een grof geuormd hoofd, þrominente borsten, een

tenger middel en zu,ctre beuþen, Beelden aøn dit
tyþe in iaoor bebben geen ctrmen, møør die in
klei hebben de ørmen, die aøn de uleugels uan
een aogel doen denken (uøndaør de term

'aogelgetd'), boaen bet hoofd uitgestrekt, ølsof de

aroul.u een aat ondersteunt døt ze oþ bøør hoofd
drøøgt Het uerscbil ín stijl wordt ongetwijfeld
beþaøld door het maleriaal u'dørl)an hø bældþ
werd gemøøkt. Mannen døørentegen werden
gewoonlijk afgebæld øls een gedrongen
recbthoekig bloþ met een dríehoekig, bebøørd
hoofd en grote ogen.

deze'hof'kunst, door professionele kunstenaars/handwerkers vervaardigd,
die uiteindelijk tot de vorming van de karakteristieke Egyptische stijl
zouden leiden, terwijl de kunst vân het volk achterbleef en op dit punt
ophield nog verdere invloed uit te oefenen.

- 
Verscheiãene uitvindingen, zoals het cilinderzegel, bepaalde vormen van

âârdewerk en het bouwen van tichelnissen ('paleisgevels'), zijn waarschijnlijk
tijdens de laat-Predynâstieke Periode vanuii het buitenland (Palestina, Syrië
en Mesopotamië) in Egypte ingevoerd. De handel over grote afstanden is
door de iondsten van þèimpolteerde materialen (obsidiaan, lapis lazuli,
turkoois, koper, mogelijk zilvèr,ivoor, Rode-7.ee-schelpen, hout, etc.) goed
gedocumenieerd, maai naar de routes waarlangs deze zaken toentertijd
Iigypte binnenkwamen kunnen we slechts raden.

-Gedurende de Predynastieke Periode leerden de Egyptenaren de om-
standigheden langs de Ñi¡t met succes te benutten en ontwikkelden ze een

econohisch systtem dat was gebaseerd op een landbouw die aan de voor-
naamste behoeften van iederãen die in de streek leefde kon voldoen. De

het gezag voerden.
BI¡ heiontbreken van inmenging van buitenaf moest de aanzet tot verdere

veraáderingen en de uiteindeli¡ke vorming van een verenigde Egyptische
staat vanuiide bestaande sameáleving zelf-komen. Tegen het einde van de

Predynastieke Periode werd de innerlijke drukop de ontwikkeling duidelijk
zichtbaar. De groeiende specialisatie binnen hèt handwerk vergrootte.de
kleine gfoep ménsen die zièhniet direct met de voedselproduktie bezighiel-
den alnzieilijk en versterkte de beginnende sociale gelaagdheid van de

Egyptische samenleving. In de Nagaäa II periode werden de verschillen in
soîiile status duidelijk iã de typen èn afmetingen van graven en de kwaliteit
van grafuoorwerpen weerspiegeld. Aan de weñsen en verwachtingen van de

bevõorrechte grõep plaatsêlijËe leiders kon slechts tegemoet worden_g.eko-
men met behùlp vãn een beier ontwikkelde sociale organisatie. Tegelijker-
tijd creëerden iegionale kenmerken zoals gunstigere landbouwcondities,
nâUi;neid van minlerale grondstoffen of de beheersing_vân lange handelsrou-
tes, íerschillen tussen plaatselijke gemeenschappen. Dergelijke spanningen
en tegenstellingen leiãden aanhet eind van de Predynastieke Periode tot
conflicten en dãvorming van grotere politieke eenheden. De gemakkelijke
communicatie via de rivier zalãeker aafldeze ontwikkeling hebben bijgedra-
gen. Deze tendens bereikte haar logische conclusie toen al het begerens-
laardige land langs de Nijl onder de macht van een enkele heerser kwam te
vallen.*Hoewel dé ptecieze stappen van dit pfoces ons niet bekend.zijn,
bestaat er twijfel ovèr dat het enîge tijd besloèg en dat het meer graduele
uitbreiding en annexatie betrof ãan een grootschalig€ confrontatie. De
vorming vãn een politiek vefenigd Egypte werd op zijnlaatstvoltooid rond
2950 v.1hr. ondêr koning Narmer, èn deze situatie zou voortduren tot aan

het eind van het Oude Rijk, meer dan 800 iaar latet.
De opeenvolging dergébeurtenissen die aan het eind van de Predynastie-

ke Periòde tot ñet lerscñi;nen van de Egyptische staat leidden, wordt vaak

beschreven als een unificatie. \íe moeteldeze term niet verkeerd interpre-
teren als de aanduiding van een striid tussen twee politieke machten die
eindigde in de overwiñning van het'Zuiden (Opper-Egypte) en de onder-
werpi-ng van het Noorden (Ñeder-Egyptò. Zoali vaker in de lateregeschie-
denîs klam het initiatief inderdaaä-van het Zuiden, waar de prikkel tot
verandering altijd sterkef wâs. Voor een direct treffen tussen_ twee grote
koninkrijkãn is échter geen duidelijk bewijs. De betekenis.van de scènes.op
versierdé paletten en k-notshoofden is beslist niet eenduidig, en hoewel het
onderschéid tussen Opper- en Neder-Egypte al heel lang bestond, is het
mogelijk dat toen aanhêtbegin van de Eeisie Dynastie de hoofstad niet ver
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Het aolled.ig beutaard gebleuen uotief knotshoofd
uøn Narmer is met in rijen gerangscbikte scènes

aersierd. Voor de oþ de troon gezeten beerser

parøderen støndaards met godensymbolen,

buitenland.se geuclngenen, koeien en geiten,

Euenøls bet knotsboofd. øøn Koning'Schorþ ioen',

døt op de aolgende bladzijd.e is te zien, uerd d'it
uooruerþ geuonden bij Necben,

van de apex van de Delta werd gevestigd, deze verdeling - die onbetwistbaar
van praktische realiteit getuigt - slechts uit het gemak van regeringsoogpunt
is gémaakt. Een van de karakteristieke eigenschappen van het Egyptische
denken was het concept van het dualisme, d.w.z. een totaliteit die uit twee
elementen bestaatwelke in harmonieuze oppositie staan. Het idee was zowel
in de Egyptische geografie als in de vroege géschiedenis geworteld. Het land
leent ziih eenvoutig voor een dergelijke benadering: de bekende wereld :
IJetZwafteLand (kemeÐ * Het Rode Land (Desbret,de woestijn); Egypte
: de vallei (Opper-Egypte) * de Delta (Neder-Egypte). Historisch gezien
waren de eerste plaatsen in Opper-Egypte, waar het concept ontstaan zou
zijn, Nechen en Ñoebt, de woonplaatsen van de rivaliserende goden Horus
en Seth. De Predynastieke heersers droegen reeds twee onderscheidiqggte-
kens op hun hooid:de \X/itte Kroon en de Rode Kroon, en de koninklijke
titel diê onder de heerschappijvan Koning Den van de Eerste Dynastie werd
geïntroduceerd en die onié titel'koning'het dichtst benadert, was ni-soet-

bit,lettetlijk'Hij die tot het Zeggebed (: Opper-Egypte) en de Bij (Neder-

Egypte) behoorf . Deze wijze vãn denken moet lâng voor de weerspiegeling
erîan in de iconografie of teksten zijn ontstaan en de verschijning vân
tweelingelementen, zoals de koninklijke kronen, als_bewijs voor twee
onafhankelijke koninkrijken in het late Predynastieke Egypte te beschou-
wen, versterkt slechts hetzienvan de dingen door onze eigen ogen in plaats
van op de manier zoals de Egyptenaren deden.

De interpretatie van de spãaizame inscripties van het eind van_ de.P.t"4y-
nastieke Periode is lastig vañwege het nauwelijks ontwikkelde schrift in die
tijd, en het is nietwaarsðhi;nli¡kãat er ooit nog informatieve bronnen zullen
worden gevonden. Pogingen om de stadia die tot de vorming van eerì

verenigdã Egyptische ðtaat hebben geleid te markeren op grond van de

geograÍische spreiding van aardewerk met koningsname_q eroPz lijkt niet
ãireit een onfeilbare methode. Aan veroveringen gaat altijd handel vooraf en
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de potten m_et inhoud zouden best op vredelievende wijze kunnen zijn
verkregen. l]:t p buitengewoon moeili¡k om via gewoon archeologisóh
materiaal politieke gebeurtenissen op te sporen, én het Predynasîieke
Egypte vormt op deze regel geen uitzõnderiñg.

_ - 
Sommige gebieden werden slechts geleidelijk aan bij Egypte ingelijfd.

Het gebied ten zuiden van Nechen werd misschien pas aân hêi eind-van de
Tweede Dynastie geannexeerd en een groot deel van de noordoostelijke
Delta maakte zelfs tijdens het hele oude Rijk geen deel uit van het
Egyptische provinciale systeem, waarschijnlijk oindãt men het economisch
niet belangrijk_genoeg achtte. De politieke éènwórding die aan het eind van
de Predynastieke Periode werd bereikt, vertegenwoorãigde zo niet het eind
maar. juist de allerbelangrijkste fase van een doorlopend-dynamisch proces
waarin de natuurlijke grenzen van Egypte tot stand kwamen.

Manetho beschikte over verslageñ õver koningen die teruggingen tot
Koning Menes, maar deze naam is misschien wel volkomeïficitief en
resultaatvan een woordspeling die door latere samenstellers van koningslijs-
ten verkeerd werd geïnterpreteerd als koningsnaam. De eerste histor-ische
koning volgens. de.lijst van Manetho was Athótis, of Teti, zoalshijin de lijst
van Abdjoe (Abydos) wordt genoemd, de tweede koning van Manethó's
Eerste.Dynastie..Het was ondèr zijn heerschappij, rond Z9áS v. Chr., dat de
eerste jaarlijsten ('annalen') verschenen en dielevêrden het eerste punt uit de
_E-gyptische geschiedenis dat Manetho, zo'n 2650 jaar later, kón vinden.
Vandaar dat-hier zijn geschiedenis van Egypte begint. Het traditionele begin
van Eg.ypte's Ee-rste Dynastie en zijnlistorisðhe tijdperk ligt zo bij"de
invoering van administratieve gebruiken, wellicht in cõmbinaltie met een
misverstand, en had_weinig te maken met de verschijning vân de eerste
Egyptische koning, de vorming van een Egyptische stâat oJ de uitvinding
van het schrift.

De meer geøuønceerde uotiefþøletten en
ceremoniële knotsboofd.en uit de
laat-Predynøstieke Period¿ aertonen reed,s een

øøntøl kenmerken d,i.e geutoonlijk slecltts met
Iatere reliëfs word.en geassocieerd: bøsislijnen en
een beginnend,e aerd,eling t¡øn de scènes in rijen,
een oþzettelijk negeren aøn reøIistisclse
øfmetingsuerboudingen en d,e typiscb Egyþtische
manier om bet menselijk licbøam af te beelden.
De tu.tee tekens d.ie bij bet hoofd aøn d,e koning
zijn te zien uterden aøøk øls zijn titel en nøøm
geïnterþretærd, uønd.øør de benaming Koning
'Scborþioen'. Een dergelijke interþretatie is ecl¡ter
urijwel zeker uerkeerd.. De schorþioen is een

beløngrijk ceremonieel beeld., zoøls d.oor bet
uerticøle uitsteeksel utordt getoond., iløt
utaørubijnlijk een sortrt øngel is utøørmee bij
zicb øøn een þøøl o.f mast kan beclsten, en
aerwijst niet naør d,e koningsnøøm. Indien de
nøøm Koning'Scl:orþioen'zo uordt øfgedaan is
de meest uøarschijnlijke ka.ndidøøt uoor
identificøtie met dc þersoon uøn het knotshoofd.,
Narmer.
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De buitengewone kutøliteit uøn de dierenbeeld.en

is een aøn de minst bekende øsþecten uan de
Egltþtische kunst. De reþrescntieue en øndere
conaenties wctcrrtlctn de kunstenaør zich d,iende
te bouden waren bij het øfbeelden uan dieren
minder streng cn daa.rom was bij urijcr in zijn
uitingsntogelijkbeden. Het becld uan de zittendc
Ieeuw uøn Nechen (HierøkonpoliÐ is een

meesterlijke combinatie uan het obserueren uan
leoende d.ieren en uiterst gestileerde kenmerken en
motieuen. De relatie met de koning wordt
ctclngcgeuen door de seruetacbtige manen die op
de borst uan het d,ier uøllen en die øøn dc
uitsteeksels uan bct boofdtooi der koningen d.oen

denken, Hoewel bet beeld, uøn aørdewerþ. is - een

nogøl ongebruikelijk materiaal uoor dit soort
beelden - is de kunstertaar er zecr goed. in
geslaagd de kracbt en woestbeid pan bet beest

ouer te brengen, Het stuk dateert uermoedclijk
uat't d,e Derde Dynastie, maar þ.an ook ouder
zijn.

DE PAS ERII\

De Egyptenaren ontwikkelden al heel vroeg een kalender die was gebaseerd
op een jaat van 365 dagen. \Tanneer dit gebeurde of op welke wijze precies
is onbekend, maar de langdurige observatie van verschillende astronomi-
sche verschijnselen of het stijgen van de Nijl zou voor het berekenen ervan
voldoende zijn geweest. Om redenen die in verband zouden kunnen staan
met de bevoorrading van ambtenaren en een beginnend belastingstelsel,
ontstond er binnen de nieuwe staatsbureaucratie âl spoedig behoefte aan een
dateringssysteem dat tussen de verschillende jaren onderscheid maakte,
zodât men ze bij kon houden. De chronologische nummering der jaren
vanaf een vast beginpunt was onbekend en zo duidde men ieder jaar aan door
een of meer van de belangrijkste gebeurtenissen die erin hadden plaatsge-
vonden. Deze methode vereiste een centraal bijgehouden lijst van dergelijke
nâamgevende gebeurtenissen zodat de data konden worden gecontroleerd
en berekend; deze jaarlijsten ('annalen') vingen aan onder de heerschappij
van Koning Aha (Manetho's Athotis, Teti op andere lijsted. De gekozen
gebeurtenissen hadden vaker een religieuze betekenis dan een algemene en
de 'annalen'kunnen dan ook niet worden beschouwd als een poging om de
geschiedenis vast te legen zoals latere kronieken dat zouden doen.

De vorming van de verenigde Egyptische staat introduceerde een nieuw
ideologisch kader en een nieuwe politieke organisatie van het land, maar
veranderde weinig in de praktische omstandigheden van de meerderheid
van de Egyptische boerenbevolking en had op de voornaamste methoden
van landbouwproduktie geen invloed. Slechts enkele culturele vorderingen
uit deze tijd hadden een directe invloed op het leven van gewone boeren.
Een centrale regering betekende een zekere veiligheid en politieke stabili-
teit, en vanwege het toegenomen âântal hulpbronnen bestond er een grotere
bescherming tegen de gevolgen van natuurrampen zoals hongersnood,
mâar het grootste effect van de veranderingen werd in de produktiesector
gesorteerd. Door de veranderingen in de maatschappij steeg de vraag naar
bepaalde goederen. De grootste afnemer was de staat zelf, gepersonifieerd in
de koning en zijn directe familie, maar vele artikelen voor alledaags gebruik
werden nu ook voor het groeiend aantal ambtenaren gemaakt. De hand-
werkslieden en kunstenaars konden uit steeds meer ruwe materialen putten
en konden zich als gevolg van de grotere markt voor hun produkten nu
specialiseren. \(/anneer de behoefte eraanzichmocht voordoen zou de staat
een mankracht op de been kunnen brengen wâârvan de plaatselijke leiders
uit de Predynastieke Periode zowel qua aantal als qua kwaliteit slechts
hadden kunnen dromen.

Kunst en nijverheid, voor zover het onderscheid in Egypte al bestond,
traden nu op de voorgrond. Metaalbewerking en handwerk dat zich van
metalen gereedschap bediende, maakten een geweldige vooruitgang. De
twee voornaamste metalen wâarmee de Egyptenaren werkten wâren koper
en goud, maar dit laatste slechts voor de"öratieve voorwerpen. Kopeien
gereedschap en wâpens waârvan de scherpe zijde door hameren werd gehard
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Het granieten beeld uøn de geknielde Heteþdjef k
oan een ongewoon soort en uertegenuoord.igt een

zeer uroeg uoorbeeld, uøn þri.uøøt beeld,houwwerk:
bet døteert tuøørscbijnlijk uan het eind der
Tueede of bet begin d,er Derd,e Dynøstie, Oþ zijn
reclcterscbouder drøagt Heteþdjef de nømen uan
de eerste d,rie koningen uan de Tweede D1nøstie:
Heteþsechemoei, Røneb en Ninetjer. Het is
mogelijk dat bet bæld op het terrein uan de

temþel bijPtøb bijlneb-Hedj stond en døt de

eigenaør, of diens grøf, door dit beeld een deel

uøn de sclcenkingen ontuing die aoor de

graftomben oan deze koningen bij Søkkørø
bestemd utaren, De nclmen uctn de koningen oþ

de scbouder uøn bet beeld tuaren d.uid.elijk
zicbtbøør en zouden bet gebeugen øøn de

dìenstdoende þriester bij zijn aerdeling aan de

retouroffers hebben helpen oþfrissen,

Een sþeelscbijf aa.n zxucLrt stea.tiet, een aøn de 45
oøn uerschillend materiøøl en met uerscbillende
uersieringen die bij Sakkara in de mastøbø uøn
Hemøkø, een ambtenaør aan Koning Den,
werden geaonden. De scène is in reliëf en toont oþ

gazellen jagende en ben aerorberende honden.
Drie uan de licbamen der dieren zijn met ølbast
ingelegd.

werden door de handwerkslieden algemeen gebruikt. De belangrijkste
vernieuwing van de eerste dynastieën was het slaan van vâten uit metalen
platen. Er bestond een grote variëteit aan vormen, waâronder kannen,
schalen en kommen, met de tuiten en lusvormige handvaten door middel
van nagels of draad erâan bevestigd.

Timmerlieden en meubelmakers, die zowel met inlands als geïmporteerd
hout werkten, leerden al spoedig alle essentiële technieken van het samen-
voegen. Naast alledaagse voorwerpen zoals deuren vervaârdigden ze ook
huishoudelijk meubilair zoals bedden, verschillende soorten stoelen, bank-
jes en kisten, vaak met fijn snijwerk versierd of met ivoor of geglazuurd
aardewerk ingelegd. Het bekleden van meubels met leer was niet ongewoon,
en stoelpoten eindigden vaak in ivoren imitaties van stierehoeven. Spelbor-
den, waarvan sommige met stukken in de vorm van liggende leeuwen, waren
zeer populair.

Voor de vervaardiging van halskettingen, armbanden, oorhangers en
amuletten maakten de juweliers behalve van tal van halfedelstenen gebruik
van uiteenlopende materiâlen zoals goud, koper, geglazuurd aardewerk,
dekschilden en ivoor. Van de meest weelderige exemplaren zrin er maar
weinig bewaard gebleven, maar in de overigens volledig geplunderde gfarf-

tombe van Koning Djer van Abdjoe (Abydos) heeft men een bijzondere
vondst gedaân. Men ontdekte er een in linnen gewikkelde en primitief
gemummificeerde menselijke arm die door de rovers vermoedelijk over het
hoofd werd gezien en waaraân nog vier armbanden zaten. Een van deze
armbanden bestond uit elkaar afwisselende gouden en turkooizen plaatjes in
de vorm van een paleisgevel ßereÐ met een neergestreken valk op de top,
symbool voor een van de koningsnamen. Onder de kralen van een andere
armband bevonden zich er enkele van amethist en lapis lazuh.

De stenen vaten uit deze periode zijn de beste van het oude Egypte en
vallen op door hun fantasievolle vorm, die zelden werd herhaald. De makers
waren vetzot op het imiteren van andere materialen zoals mandewerk, en
hoewel het soms de simpele overname vân een welbekend motief betrof,
leek het op andere momenten een uiting van pure vreugde en uitbundigheid
over het onder de knie krijgen van het materiâal en van plezier in vakman-
schap. Het belangrijkste gereedschap van het vak was een handboor met een
vuurstenen blad, aangevuld met een holle boor en koperen beitels. Van de
vuurstenen maakte men nog steeds grote aantallen gereeschapsbladen,
vooral voor het dagelijks gebruik door de minder bedeelden van de samenle-
vlng.

Verschillende vormen veelal onversierd pottenwerk werden massaal
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geproduceerd. Sommige werden gebruikt om te koken, te eten of te drinken
en andere dienden voor het bewaren van vâst voedsel zoals fruit, kaas, vlees
en zelfs brood of als vaten voor dranken zoals wijn, bier en melk; nog weer
andere dienden als bakvormen voor brood en gebak. Graan bewaardè men
in grote kruiken.

Terwijl de verschillende ambachten en toegepaste kunsten bloeiden als
nooit tevoren, werd de monumentale beeldhouwkunst, zowel vrijstaand als
in reliëf, langzaamleven ingeblazen. Slechts fragmenten van grotere privé-
beelden in hout of kleinere stukken van steen zijn bewaard gebleven. De
enige bekende voorbeelden van stenen koningsbeelden zijn iwee beelden
van Koning Chasekem uit het eind van de Tweede Dynastie. De beelden van
dieren, meestal leeuwen en bavianen, vertonen dezelfde kenmerken van
abstractie en stileringals in de Predynastieke traditie. Veel van deze kenmer-
ken verdwenen in de ontwikkelde, naturalistischer kunst vân het Oude Rijk.
Kleine beeldjes in steen, ivoor en geglazuurd aardewerk kwamen veel voor,
9n let is dan ook juist via deze figuurtjes dat we de ontwikkeling van de
Predynastieke tot de typisch Dynastieke driedimensionale kunsikunnen
volgen.

In de Eerste Dynastie raakten de versierde paletten en knotshoofden te
zàmen met de kenmerken die als on-Egyptische konden worden be-
schouwd, uit de mode. De kunstvan het reliëfsnijden overleefde voorname-
lijk in de grafstèles (grafstene n), maar het Egyptische monument-reliëf kon
pas tot een ontwikkeling van belang komen toen de veranderingen in
staatsideologie en godsdienst en de toenemende bekendheid mét het
gebruik van steen zich in monumentale bouwwerken gingen uitdrukken.
De mogelijkheden die zich daartoe voordeden waren nõg klein in getal en
totdat de situatie in de Derde en Vierde Dynastie zou veianderen ãou het
vermogen dat aan het eind van de Predynastieke Periode naar voren was
getreden zich nog niet ten volle kunnen manifesteren.

Onze kennis van ambtelijke architecruur zoals paleizen is bijna volledig
uit de tweede hand afkomstig en gebaseerd op afbeeldingen of veronderstel--
de overeenkomsten in de grafbouwkunst. Hetzelfde gèldt voor de eerste
tempels, r::raar vande graven weten we meer. De graven van gewone mensen
uit het oudste tijdperk van de Egyptische geschiedenis waren niet rijker of
groter dan die uit de Predynastieke Periode, maar de graven die tijdens de
Eerste Dynastie voor koningen, leden van de koninklijke familíe en de
hoogste staatsambtenaren werden gebouwd, werden steeds groter van
afmeting. Het oppervlak van de bovenbouw overschreed regelmatig de
duizend vierkante meter en hoewel zij met ongebakken modderstenen

De naam uan d.e laat-Pred.ynastieke beerser d,ie

het grote uotieae knotsboofd., geuonden bii Necben
(Hierakon þoliÐ wiidde, uordt traditioneel
gelezen øls'Schorþioen', Het is echter moeilijk de
aønuezigheid uan figuurtjes uan schorþioenen
oþ dezeLfde øijze te uerklaren, omd.at i.n deze

þeriode uoord.sþelingen oþ koninklijke namen
zeer onLuctci.rscbijnlijk zijn, De schorþioen of zijn
beeld uøs m.isscbien uerbonden met ceremonies
die in de temþel werden geboud.en, uellicbt de

eerste jubi leumfee*en,

Dit kleine iuoren etiket kie het gaatje in de

recbterbouenboek tuaarmee het aan een kruik of
kist l¿on tuorden ttøstgemaøkÐ uerd, geuonden in
een grote kleistenen mastaba uit de Eerste

Dynastie bij Søkkørø, Bebalue de namen uan
Koning Djet en zijn ambtenaar Secbemkø-sedj

beuat de telest aanwijzingen onxtrent de inboud,
de hoeueelbeid en de þlaats aan herkomst (het

Iezen eruan is nog þroblematiscÐ. Sechemka-sedi
had de leid,ing ouer het landgoed waøruan het
graf werd, beooorraacl.

i

f
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De stèle uan Koning Djet uit zijn graftombe bij
Abdjoe illustreert d.e moeizame ouergdng uctn

reløtief kleine aolruerþen na,a.r nxonumentøle
reliëfs. Er zijn ruel enkele koninklijke stèles uit
de eerste ttuee Dynøstieën bekend, en een of twee

d.aaraøn zijn aoorbeelden uøn excellent
uøkmanschap, rnctcrr ze d.ragen slecbts de nøøm
uan de koning en geen tøferelen,

werkten, deden de Egyptische architecten en werkopzichters reeds de
nodige kennis en organisatorische bekwaamheden op voor het bouwen van
de enorme monumenten van het Oude Rijk. De grâfkamer en sommige
opslagplaatsen voor grâfuoorraden werden al spoedig in h etkiezelzand en de
rotsbodem ingegraven en werden onder de Tweede Dynastie een waar
netwerk van ondergrondse gangen en kamers. Bovengronds leverden voorâl
de graven van de Eerste Dynastie een opmerkelijke aanblik met hun
witgekalkte nisgevels waarop in levendige, veelkleurige patronen imitaties
van matwerk waren geschilderd

De stèles met daaöp de namen van hun eigenaren die met sommige vân
deze graven in verband bleken te staân, waren de enige versierde stenen
onderdelen. Ongetwijfeld was hun materiaal gekozen vanwege de duur-
zaamheid. De kennis van steenbewerking en de waardering voor de moge-
lijkheden als bouwmateriaal leidden gezamenlijk tot een enkele toepassing
van steen bij vloeren, daken of kamermuren en bij het blokkeren van
doorgangen doorvalhekken. Behalve kalksteen gebruikte men eveneens het
veel hardere graniet uit het zuidelijke Aswan.

Aan het begin van de Eerste Dynastie ontstond een nieuwe regerings-
hoofdstad die bekend werd als Ineb-Hedj, de'\Øitte Muur', vermoedelijk
vanwege haar uiterlijk. Op de begraafplaatsen in de woestijn van deze streek
werd vôor hoge ambtenaren en andere leden van de koninklijke familie een
reeks grote giaven gebouwd, vooral bij Sakkara. De strategische plaats die
voor dè hoofdstad was gekozen lag tussen de voor de landbouw belangrijke
Delta met zijncontacten met \Øest-Azië en het Nijldal metzijn toegang tot
goud en kopervoorraden en mineraalbronnen en wâs zo bijzonder geschikt
voor het regeren van beide delen van het land. Dit leidde tot het verval van
sommige traditionele centra in Opper-Egypte, hoewel deze hun religieus
belang èchter behielden. De koninklijke residentie verhuisde vermoedelijk
eveneèns naar het noorden, maar het is onwaarschijnlijk dat de vorst het hele
jaar op dezelfde plaats verbleef. De koningen van de Eerste Dynastie werden
samen met Peribsen en Chasechemoei uit de Tweede bijverscheidene van
hun voorgangers uit de Predynastieke Periode begraven bij Abdjoe (Aby-
dos). De streek en de plaatselijke tempel van de god Chentiamentioe ('Eerste

onder de \flesterlingèn', d.w.z. de doded vormden toen misschien al een
bekend religieus centrum, maar dit zou op zichzelf. nauwelijks voldoende
reden zijn gèweest er koninklijke graven aân te leggen indien er geen andere
verbanden zouden hebben bestaan. \Øe mogen veronderstellen dat de
Predynastieke heersers van wie de opvolgers uiteindelijk koningen van heel
Egypte werden, oorspronkelijk uit deze streek afkomstig wâren. De ko-
ningsgraven uit de eérste helft van de Tweede Dynastie bevonden zich
vermoedelijk bij Sakkara.

De koning genoot nu een unieke status, welke hem boven de rest van de
samenleving verhief. Vergeleken met de positie van de leiders uit de
Predynastie-ke Periode moét dit ideologisch een ingrijpende wijziging heb-
ben betekend. Het is veelzeggend dat er geen enkele persoon die met hem
kan worden vergeleken op m-onumenten van voor het begin van het Oude
Rijk voorkomt. Het denkbeeld van de koning als verheven enkeling waar-
voor slechts de maatstaven der goden gelden, verscheen in de Egyptische
kunst ten tijde van de eenwording . Zijn taakwas de wereld te regeren en de
orde te bewaren.

De bepaling van de koningspositie binnen de samenleving moest zijn
nieuwe koninklijke status met sommige oude denkbeelden verenigen' Een
daaruanwas dat van het jubileumfeest (heb-sed), dat oorspronkelijk vermoe-
delijk ten doel had regelmatig de krachten en vitaliteit van de plaatselijke
leider te vernieuwen. Nu wer-d het een rituele herhaling van het begin der
heerschappij.

Het onderscheid tussen de groep die Egypte vanziineerste elite voorzag,
de heersend e þaat, en de rest van dè bevolking, de rekbyt,was de belangrijk-
ste verdeling in de Egyptische samenleving aan het begin van haar ge!.þ!9-
denis. De oórsprong vãn een dergelijke gelaagdheid is echter onduidelijk.
Het schijnt dat in èerste instantie alle hoge leden van de staatsregering
familie van de koning waren, met name prinsen, en dat zij tot op zekere
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hoogte in de verheven positie van de koning deelden. De kloof die de leden
van deze elite van de rest van de bevolking scheidde, wordt aan de hand van
de afmetingen van hun graven treffend geïllustreerd. Sommige ervan, zowel
koninklijke als van hoge ambtenaren, werden omringd door smallere grâven
met daarin de stoffelijke resten van bedienden: leden van de huishoudìng en
de harem, handwerkslieden, dwergen, lieden ter vermaak en zelfs honden.

Het beeld van de eerste Egyptische regering is weliswaar gedetailleerd,
maar toch bepaald incompleet. Veel van het bewijsmateriaal bestaat uit
officiële titels die op vâten werden geschreven of op zegeldrukken werden
gevonden enlaat zich niet zo eenvoudig interpreren. Het regeringsstelsel
was ongetwijfeld gevarieerd en we hoeven ons er geen bijzonder iñgewik-
keld, nauwgezet of alles controlerend systeem bij voor te stelleñ. Het
middelpunt werd door het paleis en de persoon van de koning gevormd en
familieleden bestuurde n in zijn naam de provincies, maar veèl-kenmerken
van het vroegere leiderschap bestonden nog steeds. De 'annalen'vertellen
ons dat er elke twee jaar een volkstelling van heel Egypte plaatsvond.
Vermoedelijk bereisde de koning het land oorspronkelijk via de rivier
tijdens het'gevolgvan Horus' enzaghijop het inzamelen van de schattingen
toe. De 'schatmeester van de koning van Neder-Egypte' ßedjoti bitflvoerde
de leiding over deze primitieve vormvan persoonlijkopgelegde inzameling,
die uiteindelijk in een min of meer regelmatige verzending-van produkten
naar het koninklijk paleis overging. Deze ambtenaar werd de belangrijkste
persoon in de regering. Voor het vaststellen van de geheven belaitingen
maakte men misschien wel gebruik van de hoogte varde overstroming op
de landbouwgronden, die altijd nauwkeurig in de 'annalen'werd vastgelègcl.
De voorraden voor het paleis en het koningsgraf kwamen van de landerifen
in de Delta die onder de verantwoordelijkheid vielen van ad,j-merambtena-
ren, welke onder koninklijke prinsen werden gerecruteerd.

De afdelingen onder de naam het '\Øitte Huis' (per-bacll en het 'Rode
Huis' (per-desheÐ hadden de functie van ministe?ie van financiën. De
ontvangen produkten werden in speciale opslagplaatsen bewaard en werden
gebruikt om ambtenaren en bedienden meè te bètalen. Misschien werden ze
ook als giften aan plaatselijke tempels en primitieve organisaties voor de
dodencultus geschonken. Verder dienden ze ook als ruilmiddel voor de
handel met het buitenland en voor elk ander doel dat de koning wenselijk
achtte- De verdeling was in handen van de 'meester van de rifkð schenkii-
gen' (beri uedjeÐ.

_ Hoewel de dorpsgemeenschappen sinds het einde van de Predynastieke
Periode deel uitmaakten van grote eenheden, functioneerden zij voor de
meerderheid van het volk nog steeds als de kleinst bestuurbare eenheden.
Theoretisch werden zij door de politieke veranderingen grondig beinvloed,
daar de koningnu volledige aanspraak maakte op de sóevereinitelt over al het
land, net zoals hij meester was over het lot van ãl zijn onderdanen. Praktisch
gezienbetekende dit eerst niet meer dan de noodzaak zichte schikken naar
de regelmatige fiscale en overige verplichtingen die hen door de koning via
zijn provinciale vertegenwoordigers werden opgelegd. Indien het mogélijk
is de opvattingen van ongelijkheid te aanvaarden die eraan ten grondslag ligt
en die de nieuwgevormde stâât nu beveiligde, was het politiekðen económi-
sche systeem datinzijnprimitieve vorm aãn het begin van hetgeschiedenis-
tijdperk in Egypte verscheen, gezíende omstandigheden waarin het land en
de bevolking verkeerde, ideaal. Het zou de belangiijkste factor in de verdere
ontwikkeling van het Oude Rijk worden.
. \Øe mogen veronderstellen dat ieder van de grotere gemeenschappen aân
het eind van de Predynastieke Periode met eenãultuscðntrum en een schrijn
of tempel van de plaatselijke godheid verbonden was. Het geluk van de
Egyptische goden rees en daalde met dat van hun thuisge6ieden en de
ontwikkeling van de verhoudingen tussen de goden onderling ging hand in
hand met de totstandkoming van de eenheidsstaat. De koïng van het
verenigde Egypte vereenzelvigde zich met de god Horus van Nechen ,maaÍ
het feit dat zowel de naam van Seth van Nagada als van de god Horus in de
namen van twee koningen uit het eind van de Tweede Dynastie voorkomt,
hoeft niet op een burgerconflict te duiden, want de verhouding tussen

Het centrøle gegeuen oþ deze iuoren kam uan
Abydos is een serek met de Horus-ualk (: de

koninp eroþ necrgcstreken en de n(.7ctm uan
Koning Djet erin gescbreuen. Ttuee wassceþtcrs

die'gezag', en'soeuereinitei t' rymboli seretr en een.

uroege Dorm uøn het ankhslmbool ('leuen'),

flankeren de serek, Daarbouen uertegenuoord. igt
een uleugel de hem.el cn oeruoert een scbip uan
oude uornt een ttalk, misscbien een zonnegod,

Veel uøn deze symbolen uerden gedurentle de

bele uerdere Egyþtísche gescbiedenis door
l¿unstencLars toegeþast,
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Hoeutel goed geþroþortioneerd., weergegeuen in de

uroeg-'dynøstieke' sti,jl en bekutaøm geuormd,
toont Lset kølkstenen beeld aan Cbøsecbem de

oorst in een urij stijae, zelfbeutuste bouding,

politiek en religie kan niet tot een simpele vergelijkingwordengereduceerd.
Bijna alle goden van later tijden waren, meestal in de vorm van dieren, vogels
of fetisjen, tijdens de eerste dynastieën al bekend. De 'annalen' maken
geregeld melding van religieuze feesten en de oprichting van instellingen
die vermoedelijk tempels hebben verte€enwoordigd, maar we beschikken
maar over zeer weinig informatie over hen uit andere bronnen.

Het is niet duidelijk tot op welke hoogte de giften van votiefuoorwerpen
aan tempels en dodencultusorganisaties van voedsel vergezeld gingen. Dat
er aan de tempels al vroeg een economische organisatie was verbonden
kunnen we afleiden uit stenen vaten uit de Tweede Dynastie. Ze werden
gevonden bij Sakkara en er valt de volgende inscriptie in te lezen: 'De
Koning van Opper- en Neder-Egypte, de Twee Vrouwen, Ninetjer. De
voedselvoorcaadldjefaul van de godin Bastet. Het eerste priesterlijke gilde
lwerl'. De bron van dit voedsel voor de godin is onbekend.
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Volgens de'annalen'werden er heel wat godenbeelden gemaakt, maàr er
is niet veel bewaard gebleven.

Het geloof in het leven na de dood was zelfs in deze ti jd al complex. Graven
werden als huizen voor de doden beschouwd en koninklijke en zelfs enkele
privégraven gingen soms van dodenpaleizen of. modellanderijen vergezeld.
Deze opvatting werd tijdens de Tweede Dynastie zo ver ontwikkeld dat we
dan zelfs slaapkamers, badkamers, toiletten en veestallen in de graven
aantreffen. Een kapel tegen de noordzijde van de bovenbouw van een
graftombe bij Sakkara uit de regeringsperiode van Koning Kaa diende
waarschijnlijk voor de dodencultus. Dat er bij sommige graven boten
begraven werden, was misschien het gevolg van religieuze opvattingen van
een ander karakter. Hun doel was de overledene van een transportmiddel te
voorzien voor de hemelse reizen die hij nazijn dood zou ondernemen. De
heuvels van kiezel of zand in de bovenbouw van andere grâven staan
misschien ip verband met het denkbeeld der wederopstanding en de
oerheuvel waarop het leven ontstond.'

De eerste contacten van Egypte met de wereld buiten het Nijldal vallen
in drie categorieën uiteen:militaire strafexpedities die ten doel hadden de
grenzen te beschermen en te controleren, expedities die werden onderno-
men om verschillende soorten edelstenen die slechts buiten het dal voor-
kwamen te yerzamelen en de handel met verre gebieden. De meeste
bewijzen voor de veronderstelde militaire strafexpedities tegen de woestijn-
bewoners zijn afkomstig uit de 'annalen'. Verpakkings- of inmaak'data' op
etiketjes die aan de voedselkisten waren bevestigd, vormen een ander bewiji.
'Het verslaan van de Ioentioe-stam' of 'de eerste maal dat het Oosten
verslagen werd'vormen helaas maàr v^ge aanduidingen en verwijzen mis-
schien meer naar rituele gelegenheden dan naar feitelijke gebeurtenissen.
Hetzelfde geldt voor de wellicht symbolische afbeeldingen waarop de
koning een vijand verslaat. Toch bestaat er bewijs voor een vroege militaire
expeditie naar Nubië, helemaal tot aan de tweede waterval, wan t deze is nabij
\Øadi Halfa vastgelegd op een rots bij Gebel Sheikh Suleiman.

Het coniferenhout en cederhout dat nu bij de constructie van graven en
overal waar kwaliteitshout nodig was werd gebruikt, betrok mèn uit de
kustgebieden van Syrië en Libanon. De grote hoeveelheden Syrisch-Pales-
tijns aardewerk die werden gevonden worden als bewijs voor de import van
olijfolie en misschien zelfs wijn geïnterpreteerd. Tot de overige goedèren die
de handel met verre gebieden opleverde behoorden luxe-artikelen als
ebbehout, ivoor, hars, obsidiaan en lapis lazuli. Men moet zowel vân routes
over land als over zee gebruik hebben gemaakt en bij deze laatste lijkt de
westelijke Delta een bijzonder belangrijke rol te hebben gespeeld.

Zo'nveertienhonderd jaarlater, rond 1250 v. Clr., kopieerde een ano-
nieme schrijver de namen der koningen uit het verleden op een oud vel
pâpyrus om de documenten in zljn kantoor te kunnen verifiëren. Toen hij
bij de naam Djoser kwam, veranderde hij van rieten pen en schreef hij deze
naam in het rood. Op deze wijze bevestigde hij de reputatie die Djoser
(NetjericheÐ toentertijd genoot. Het was geen poging het begin van een
volkomen nieuw historisch tijdperk aân te geven. De Derde Dynastie van
Manetho begint bij Necherophes, een vergriekste vorm van Nebka, waar-
over verder weinig eervols valt mee te delen. Het valt niet mee te ontdekken
welke redenen Manetho precies had om de Tweede en de Derde Dynastie
van elkaar te scheiden. Zowel oude als moderne geschiedkundigen hebben
geprobeerd de ontwikkeling van Egypte die begon met de vestiging in het
Nijdal, allerlei formele grenzen en scheidslijnen op te leggen, mâar geen van
deze markeringen is bevredigend. Op hun best vèrtegenwoordigeñ ze niet
meer dan mijlpalen in de gestage, ononderbroken ontwikkeling tot de
beschaving die gewoonlijk wordt aangeduid als het Oude Rijk.

Misscbien øertegenuoordigen de kleine iuoren
beeldþs die in de temþel bij Næben uerden
geuonden bet begin uøn de Qþische'dynøstieke'
stijl aøn urijstaønd. beeldbouuuerk, maør hun
døtering ligt nog niet aast, Net øls deze

urouutelijke dwerg met baør møssieae þruik
beboorden sommige eruan uerrnoedelijk tot
meubelstukken,
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Het gezin aan Sonb is eerder een fraai uoorbeeld.

actn een sterke comþositie d.an een buitengewoon
kunstuerk. Het kleine lichaøm uan de dwerg,
zijn zittende aroul"u en d,e haee kleine kinderen
zijn succesuol bijeengezet en uormen een

innemende groeþ tuøørin de d,uerg, boeuel niet
uerborgen, tocb onoþuallend blijft. Sonb d,roeg de
titel 'dienctcrr uan de god'(hem-netjeò uan
Koning Cboefoe en zijn oþuolger Rød.jed,ef, en bet
beeld. uercl geuonden in zijn graf bij Gizeb. Dit
zou eroþ kunnen wijzen d,at bij in de Viertle
Dynastie leefde, maar d.e Zesd.e Dynøstie ligt bii
dil soort þriuate becldcn meer uoor dc band.

OPGERICHT EhI
SCHITTEREI\ID

'Peþi is Oþgericbt en Scbitterend' 't'

Door de aanwezigheid van de spectaculaire kunst en architectuur van het
Oude Rijk, zijn piramiden en graftomben, zou men gemakkelijk vergeten
dat d_e Egyptische samenleving voor haar bestaan volkõmen afhankelij-k was
van de produktie van haar boeren. De eenvoudige landbouwwerktuigen en
-technieken die we kennen van afbeeldingen uii graftomben van heioude
Rijk, bleven zonder noemenswaardige verãnderingen gedurende de verdere
geschiedenis van het land in gebruik. ZewarengeðchiÉt voor het werk en er
was weinig aanleiding ze te verbeteren.

. fo, het repertoire van de reliëfs van menige niet-koninklijke grafkapel
behoorde ook een zorgvuldig gekozen panorama van het boerenlevèn,
opgesierd met korte conversaties tussen de boeren zelf. Zo wordt in een
ervan, die van Sechem-ankh-ptah uit het midden van de Vijfde Dynastie, de
grafeigenaar beschreven met'ziet toe op hetwerk op hetveid:hetinploegen
van het zaad,het maaien, vlastrekken, ezels laden, dorsen met ezels op-de
dorsvloer en het wannen.' Deze activiteiten zijn in verschillende rijen voor
hem afgebeeld en vormden in de ogen van de beeldhouwers die de gíafreliëfs
vervaardigden de belangrijkste fasen van het landbouwseizoen.

Het is onwaarschijnlijk dat de Egyptenaren van het Oude Rijk meer dan
een oogst per jaar binnenhaalden. Het seizoen ving met het zaaien aan
wanneer het water van de overstroming aan het begiñ van de winter, rond
oktober-november, weer terugweek (oud-Egyptisch þeret, letterlijk het
'uitkomen' van òf de ondergrondse velden òf hêt zaadf. De namen van de
belangrijkste granen die men verbouwde zijnte vinden op de zogenaamde
plaatstèles die tegen de oostzijde van de bovenbouw van sõmmigè graftom-
ben zijn aangeplaatst die gedurende de Vierde Dynastie nabij de piramide
van_Koning Choefoe bij Gizeh werd gebouwd. De grafeigenaar ii aan een
tafel afgebeeld en zit voor een lange lijst met offergaven waãrvan een deel uit
yakje.s bestaat in de vorm van kleine graanschuren en een beschrijving van
hun inhoud. Op een van deze stèles, die van een 'schrijver van heillge
boeken' waarvan de naam verloren is gegaan, staan zes van dergelijÉe
graanschuren met twee variëteiten gersí( íí sjima en it mehi,) emeíkoien
(Triticum dicoccum, bedeÐ, de ongeïdentificeerde graan of. vrucht besba,
tarwe (Triticum aestivum, sslet), en dadels (bener) die bij het bierbrouwen
werden gebruikt.

_ Volgens de reliëfs we rdhetzaadmet de hand uit kleine manden gestrooid
die de zaaiers om hun schouders droegen en werd het door eðn kudde
schapen of geiten ingelopen of met een pãar ossen of koeien ingeploegd. De
ploeger werd gewoonlijk door een ander vergezeld die de ãieren moest
aansporen. 'Vort, hup, vort!'roept de ossendrijver terwijl hij ze met een stok
niet al te zachtmoedig aanspoort, en 'onder je, met z'n tweeën!', hen er

De naam van de piramide van Pepi I bij Zuid-Sakkara.

39



Deze en uolgende bladzijde: woestijn- en

riaieroeuerscènes in de grøftome Drtn Ptcthboteþ

uit de laat-Vijfde Dynøstie bij Sakkara: jagen

met bonden, bet ueruiideren oan bom en kuit bij
aissen, uogels uctngen met netten en uøn de

moera.ssen terugkerende bootslui d,ie in een sþeels

geuecbt aerutikkeld zijn. Het zijn slecbts enkele

miniaturen uit het grote þønorcLmct, aan bet

Iandleaen dat zich tegenouer tuee grote

afbeeldingen aøn PtcLbblteþ oþ de oostelijke
n1.uur uøn zijn offerkamer Gegenouer tutee

scbijndeureù ontuou'wt, Voor de oningeøijde
ziin de afmetingen ua,n de afbeeldingen
misschien onuerwøcbt klein: de totale boogte uan
bet uersierde muuroþþerulak is onger,'eer

5 Egyþtiscbe el ka. 260 cm) en elk uan d,e zeuen

borizontale rijen is slechts tussen 29 en 43 cm

boog. Het streuen om de gebele bescbiþbare
ruimte met uoorstellingen en teksten oþ te uullen
is in deze grafkaþel bijzonder duidelijk
zichtbaar.

waarschijnlijkaanherinnerend te kijken waàr ze lopeg. Het meestveelziidi-
ge werktuig uit de Egyptische landbouw, de schoffel (benen),bestond uit een
houten handvat met een houten'blad'dat er door middel van een pen aan

was bevestigd en dat met een dwarsverbinding van toLw was versterkt.
Tijdens de Piedynastieke Periode was hij reeds in gebruik. Een hiërog_lief die
een geheel houien ploeg voorstelt (beDverschijnt pas in de Tweede Dynas-
tie.

Het koren rijpte voor het begin van de Egyptische zomer, tussen onze
februari en aprii. Het maaien geschiedde met dezelfde soort sikkels als in de

Predynastielie Periode. 'Ik zeg jullie, mannen, het gerst is rijp en hij die goed
maaiizal het hebben,'zegt de opzichter âan wie ter inspectie een van de

schoven wordt getoond in de graftombe van Sechem-ankh-ptah. '\üat is er
dan, mannen? Maak voort, de emer is rijp!' spoort de opzichter de maaiers
âân in de graftombe uit de Vijfde Dynastié van Ti bij Sakkara. Hetgemaaide
koren weìd in schoven samengebonden en voor het transport in grote
zakken gedaan. 'Ho! ezelkudde van 25OOt'staat er in de graftombe uit de

Vijfde Dynastie van de vizier Achtihotpe boven een scène met dieren die
haâstig door mannen met stokken woiden binnengedreven. De beladen
ezels, iommige met tegenzin, worden naar geïmproviseerde dorsvloeren
geleid. 'Vort!-Hup!', schreeuwt een drijver in de graftombe van Sechem-
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ankh-ptah, terwijl een kameraad hem een doeltreffendermethode adviseert:
'Pot ze maar in hun achterste, vriend!'
,Teze'ldertjid vond ongeveer de vlasoogst plaats en afbeeldingen van het

vlastrekken, bundelen en op ezels vervoeren, gaaninde graftom6en van het
Oq4" Rijk veelvuldig gepaard aan die van de graanoogsl.

Het dorsen geschiedde door het drijven ìan eeñ kudde hoefdieren,
meestal koeien of ezels, over de korenschoven op een ronde dorsvloer. De
dieren moesten lopend worden gehouden en mochten zich niet aan het
graan tegoed gaan doen. Het tafereel gaat meestal met de nodige verwarring
gepaard en toont mannen met stokken die luid naar de dieren en elkaar staañ
te schreeuwen:'Drijf ze in de rondte!''Hee!Als je je omkeert sla ik je!"Kijk
uit wat je doet!'

Het.wannen gebeurde door het zeven met handzeven of door het hoog
opgooien van wat er op de dorsvloer was achtergebleven nadat het stro wai
weggehaald,terwijl men door middel van houten waaiers wind opwekte en
het kaf wegblies. In tegenstelling tot alle andere landbouwwerkzâamheden
werd dit door vrouwen gedaan. 'Maak voort, zuster !' roept een boerenknecht
tot een van de vrouwen die graan want op een afbeelding in de graftombe van
Ankh-mahor uit de Zesde Dynastie. 'Zoalsje wilt!'an-twoorðt ze. 'Steek je

'l i l'_

Voorstellingen uøn scbijngeuecbten tussen de

þalende bemanningen aan. þøþyrusboten na hun
jacbt op gcuogelte zijn beel geuoon. De leoenclige
comþositie uan zulke scènes stctctt in scbril
contrast met d.e uormelijL<e reliëfs uan de
grøfeigenaar zel.f.

hand eens.in deze gerst, het is nog vol kaf !'berispt een wânster haar gezellin
in de tombe van Ti.

._ De laatste fase, in de graftombe van Sechem-ankh-ptah beschreven als
'het meten van gerst door de raad', werd door de beheerders van het
landgoed uitgevoerd: een 'roeper' die het aantal maten koren dat in de
graanschuur werd opgeslagen telde, een 'schrijver van de graanschuur' die
het vastlegde, en de 'opzichter van het eigendom', die samen met de
'boekhouder van de officiële bezittingen' de iêiding had over de boerderij.

Gemalen emerkoren gebruikte men voor het ba[ken van allerlei soorten
brood engebak. Gerst, tarwe en dadels waren de belangrijkste ingrediënten
voor het brouwen van bier.

veet€elt en de produktie van vlees, melk en huiden zowel als de levering
van trekdieren speelden een belangrijke rol in de economie van het oudé
Rijk. Het tellen van het vee werd het voornaamste onderdeel van de eerst
twe.ejaarlijkse en.aan het eind van deZesde Dynastie jaarlijkse volkstellingen
en belastingheffing. De vee-inspectie vormt een veelvoorkomend onð".-
werp.in grafreliëfs. Tijdens het 'toezien hoe het vee voor het feest van de god
Thoth van de landerijen van de geest (kÐ en de dorpen van de officiele
bezittingen in Neder- en opper-Egypte wordt aangevoèrd', wordt de vizier
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Akhtihotpe door zljn oudste zoon en verschillende ambtenaren vergezeld.
De'landerijen van de geest (l<al warcnboerderijen die produkten leverden
voor Akhtihotpe's graf. \Øe zien hoe herders, waarvân sommigen kalveren
brengen en anderen bundels veevoer dragen om de dieren in beweging te
houdèn, met grote kragen versierde langhoornige ossen (gen en rert iwa)
voortleiden. Deze dieren zouden tijdens het feest worden geslacht. Soms
wordt het aantal van de geïnspecteerde veevoorraad ook genoemd; in de
graftombe van Rachaef-ankh uit de Vijfde Dynastie bij Gizeh geldt het
bijvoorbeeld 934 stuks langhoornig vee, 220 stuks ongehoornd vee,
2234 geiten, T 6o ezels en 97 4 schapen. Zelfs voor een welgestelde priester
van de piramide van Che Írenzijndit enorme aantallen, en we mogen dan ook
aannemen dat ze eerder het eigendom vân Chefrens cultusorganisatie
vertegenwoordigen dan dat van een individuele priester.

Sommige delen van de Delta en de verhoogde waloevers die de rivier van
de aangelegde waterbekkens scheidde waren vooral voor het grazen van vee
geschikt. In de grafreliëfs gaan de moerasscènes vaak van in allerlei pastorale
ãctiviteiten verwikkelde herders vergezeld. 'Herders! laat die stier niet op
haar klimmen!'staat er boven een tafereel van een man met een stok die het
vee hoedt in de graftombe van Choenes bijZawiyet el-Amwat uit de Zesde
Dynastie. 'Toe maar, schatje, eet dat brood maar op!'probeert eenzachtaar-

Het nijlþaard uas bet meest uoeste en sterke dier
uan de Nijl en in sommige grafreliëfs beeft men

de geuøørlijke en oþwindende nijlpaardjacbt
dan ook afgebæld. Het tafereel is geuoonli.ik
maar een onderdeel uan een groterc comþositie
uaarin de grafeigenaar gewaþend met een sl)eer

ín de moerassen na.ctr aissen of uogels op jacht is.

Dit uas een ueel ontsþannender onclerneming,
waarbij bet grooßte geaaar uit bet risico bestond

uan de þaþyusboot te uallen, De jacht op

nijlpaarden u)¿ts een þoging zich uan bet

þotentiële geuaar uoor akkers en mensen te

ontdoen en kan daarom niet gebeel als sþort
uorden afgedaan. In d.eze scène is de ooorkant
uan de þaþyrusboot uan de grafbezitster, Prinses

Sesh-seshet Idoet uit de Zesde Dynastie, bouen het

ge harþ oende n ij I þ a ard zì c h t b aar.

dige herder die naast een liggende os op de grond zit in een poging dezeover
tehalen, op een reliëf in de graftombe van de vizier Ptahhotep bij Sakkara.
Er zijn ook scènes waarin gemolken wordt of waarin koeien hun kalveren
zogen. 'Hard trekken, herder, zelijdtpijn!'commandeert een opzichter in
eeñ kalverscène waar een koe met een zwiepende staart, een gedraaid hoofd
en een uitpuilend oog alle tekenen van ongemak vertoont.

Varkenô komen op de grafreliëfs van het Oude Rijk niet voor. Men
probeerde wel wilde dieren, zoals spiesbokken, te fokken of tenminste
gevangen te houden, maar dit geschiedde meer vanwege traditionele,
ioentertijd al verouderde eisen voor bepaalde offers ten behoeve van de

dodencultus dan om louter economische redenen. Op een van de houten
panelen die in de graftombe van Hezire bij Sakkara uit het begin van de

Derde Dynastie als stèles (grafstenen) dienden, staat boven de symbolische
tafel met broden waàraànHezite zit,'water sprenkelen', 'handen wassen' en
'wierook branden' geschreven, gevolgd door 'wijn', een tafeltje met een
schaal met niet nadèr genoemd voedsel, 'een jonge spiesbok' en een btaad-
stuk op een bord.

Groenten en fruit kwamen uit tuinen. Onder de scènes in de uit de Vijfde
Dynastie stammende graftombe van Niankhchnoem en Chnoemhotpe bij
Sakkara bevindt zich'lHet begieten door een tuinman van de groentenbed-
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Herders met uee doorwaclen een. l<anaal, in het
graf aan Prinses Sesh-sesbet Idoet bij Sakkara
uit het einde aan de Zescle Dlnastie.

De jacbt oþ uoestijndieren, zlals lssen en
gazellen, bad sonts tot doel ze leuend te u.tngel't
zodat ze uoor de fok of ak ot'ferdier gebruikt
konden øorden, In anclere geuøllen en uooral
l.udti.neer er honden uerden gebruílzt, uas jagen
een sþorl. Dit tøfereel, rlaaroþ bouendien een

leeutu een stier acntucLlt, is te zien bij Sakkara in
¿le tontbe ucm Alereroeþa uit bet begin uan de
Zesde Dlnastie.

den in de tuin van het officiële bezit'.In de graftombe van Mereroeka zien
we een zorgvuldig aangelegd slabed waarin ieder plantje door middel van
een geultje vân watef wordt voorzien. Terwijl tuinliêden uit potten dte ze aan
een juk d_ragen dat over hun schouders hangt de groenten water geven, zijn
ânderen bezig de gewassen te oogsten. op èen réliëf van de graftombe van
Niankh-nesoet uit het begin van de Zesde Dynastie trekt een geknielde man
uien of knoflook uit de grond. Ook komkommers, prei, bonen, linzen en
meloenen werden verbouwd.

Men kende ook fruitbomen en wijnstokken. Een koninklijk decreet,
uitgevaardigd door Metjen, die aan het begin van de vierde Dynastie leefde
en het in zijn graftombe in Sakkara heeft vastgelegd, kende hem toe een
'landgoed van 200 el lang en 200 el breed, ãooi een muur omsloten,
toegerust en beplant met nuttige bomen; er moet een zeer grote vijver in
worden_aangelegd en er moeten vijgebomen en wijnstokken worden ge-
plant.' Een dergelijke boom- annex wijngaard vinden we afgebeeld in de
graftombe van Iymery bij Gizeh uit de Vijfde Dynasrie. Twee mannen
verjagen de vogels terwijl twee anderen in de bomen zijn geklommen om er
vijgen en ander.fruit te plukken. De vier meest tekenende processen van
wijnbouw vo_lgen echter pas hierna: mannen die van langs látwerk geleide
wiy'nranken druiven plukken, ze vertrappen in een kuip, must persen-in een
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zak door lange palen rond te draaien die eraan vastzitten, en ten slotte
wijnvaten vullen.

Vijgen en wijn vervulden in Egypte de rol van het voedsel voor de goden.
De uit de dood hemezen koning is 'een der vier goden door de aardgod Geb
gemaakt die Opper-Egypte doorkruisen en die Neder-Egypte doorkruisen,
die op hun staf leunen, die zijn gezalfd, die in rood linnen gekleed zljn, die
van vijgen leven en wijn drinken.'Van de vruchten die tot het Egyptische
voedsel in het Oude Rijk behoorden en waarvan sommige behalve de naam
niets bekend is, waren dadels de voornaamste. Er werden ook bijen gehou-
den en tussen de scènes'in de zonnetempel van Neoeserre bevindt zich et
een wâarop men honin gverzamelt

In de taferelen van activiteiten uit het leven langs de Nijl komen vaak
mannen die vis uit de netten halen en anderen die wilde vogels vangen voor.
'Het is in aantocht en het brengt een goede visvangst!'roept in de graftombe
van Ti een van de mannen die een groot net vasthoudt met een grote variëteit
aan vis erin. 'Er zitten een paar mooie vissen tussen!'stemt zijn collega met
hem in. '\(/at een vis, wat een vângst!'herhaalt een van de vissers ongelovig
in de graftombe uit de Vijfde Dynastie van Neferirt-nef. Andere reliëfs tonen
hoe de vis wordt opengesneden om te drogen en het kuit eruit wordt gehaald
voor de bereiding van een saus (botargo), en hoe de vis op een spit boven het
vuur wordt geroosterd.

SØilde vogels werden meestal met grote slagnetten gevangen. \(/anneer ze
zich hadden laten overhalen op het in de netten gestrooide voedsel neer te
strijken, werd het net door mannen die erbij lagen te wachten met een touw
dichtgetrokken. In de graftombe van Oedjaha-teti bij Sakkara uit de Zesde
Dynastie vertellen de mannen, nadat ze juist met volle kracht een net
gesloten hadden en van moeheid op de grond rolden, elkaar met zichtbaar
plezier: 'Er zit van alles tussen!'Naast de vangst van wilde vogels waren er
ook pluimveeboerderijen voor het fokken vàn ganzen en eenden.

Het voedsel van de gewone Egyptenaar bestond uit brood en bier,
aangevuld met groenten, fruit en af en toe vis of gevogelte, dat met vlees
waarschijnlijk een uitzonderlijke luxe vormde. Offerlijsten uit de graftom-
bes van het Oude Rijk bieden ons wel enig idee over de samensteling van het
menu van de Egyptenaren uit de hoogste klassen, maar dit verschilde wat
variëteit betreft ongetwijfeld volkomen van dat der gewone mensen. Zo'n
lijst vinden we bijvoorbeeld boven en voor de tafel met broden waaraan
Nikanesoet zit, op een reliëf in zijn graftombe bij Gizeh. De lijst telt
negentien verschillende soorten brood en gebak, zevensoorten bier en twee
soorten wijn, tien verschillende stukken rundvlees, vier soorten vogels,
zeven soorten vruchten, tarwe en gerst, en uien als enige groente. Sommige
gangen worden op de lijst herhaald en staan vermoedelijk voor variëteiten
die niet nader werden gespecificeerd, zoals bij de wijn, en zo is het aantal
waren misschien nog wel groter.

Sommige voedingswaren die door de boeren werden geproduceerd
dienden ook hun eigen behoeften. Een groot deel ervan was echter voor de
vele tempels en grafkapellen bestemd die de dodencultus dienden. De meest
spectaculaire hiervan stonden met de piramiden in verband. Deze vertegen-
woordigen het hoogtepunt van de Egyptische sucessen qua grootschalige
technologie en organisatie. Hoewel men tijdens de Eerste Dynastie ogen-
schijnlijk nog weinig moeite deed om de graftombe van de koning middels
afmeting en vorm van die van zrjn familieleden en ambtenaren te onder-
scheiden, blijkt de situatie aanhetbegin van de Derde Dynastie drastisch te

Aan het oude constructieþrinciþe uøn de trøþþiramid.e, gebøseerd oþ gemetselde steunberen
rond. een centrøle kern, bield. men ook bij echte pirømiden oøst en d.erbølue bezøt iedere

þiramid.e een inuendige trøþþiramid,e. Bij d.e torenuormige ruïne uøn de þirømide bij ilIedoem
zijn deze steunberen duidelijk te zien, De þirømide aan Med.oem werd oorsþronkelijk als
traþþiramide ontuorþen en ueruolgens door toeuoeging o6.n een ombulsel in een ecbte pi.rømide
oerønderd, møar de enorme druk d,ie zo ontstond uerd, d.oor de architect onderscbøt, Dit leid.d.e

tot een gedeebelijke instorting, hoewel bet blijkbaar tot ergens in de mid.d.eleeuuten d,uurd.e
uoordøt deze þlaatsuond, De þiramide uerd oorsþronkelijk uoor de laøtste koning aan de
Derde Dynastie gebouwd en aermoed.elijk uoltooid door Snofroe.
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Het merendeel aan de cultustemþels 6ok wel

þiramidetemþels genoemd ucLnuege bun aan de

þiramiden grenzende ligginp is als geuolg uan
bet þlunderen aat't d.e kølksteen uoor
bouwdoeleinden of bet brønd.en uan lzalk bijna
geheel uerwoest. Het eerste uing aL aan bij bet
begin ttan bet ùIídd.enrijk, n'tclctr bet laatste wøs
gemeengoed uanaf de middeleeuwen tot bet
midden uan de uorige eeutu. De temþel uan
Saboere bij Aboesir biedt, boewel ernstig
bescbadigd, zelfs nu lxog een goed beeld uan zijn
0trtucrþ cn een uannoedctt uarr zijtt
oorsþronkelijke d,ecoratie, D e cultustemþels
uerden uolgen.s een goed uitgewerk"t ontxuerþ

gebouwd. en kunnen þrecies worden
gereconstreeurd, tenminste oþ þaþier.

zijnveranderd. Deze indruk van een plotselinge overgâng is waarschijnlijk
slechts schijn. De uit rots gehouwen fundamenten vân de veronderstelde
koningsgraven uit de Tweede Dynastie bij Sakkara hebben hun boven-
grondse tichelbouw volledig verloren, maar indien deze op enigerlei wijze
de afmetingen van de ondergrondse galerijen weerspiegelden, zouden ze
gemakkelijk de missende schakel kunnen leveren in het bewijs voor de
graduele toename in grootte vergeleken met privégraven.

Het vermogen om grote bouwwerken in steen op te richten verscheen in
Egypte aan het begin vân de Derde Dynastie. Het eerst bekende stenen
gebouw dateert van het einde van de regeringstijd van Koning Nebka, de
eerste koning van de Derde Dynastie. Bij een vaî zijn jaren in de 'annalen'
vân de zogeheten Steen van Pâlermo staat: 'het oprichten vân [het gebouw
met de naâml Men-netjeret in steen'. Men heeft dit bouwwerk nog niet
kunnen lokaliseren. Kort daarna begon men bij Sakkara de bouw van een
stenen graftombe voor zijn opvolger, Koning Netjerichet. Het is moeilijk
om uitsluitsel te krijgen omtrent het motief achter de overgang van de
mastabavorm, d.w.z. een tombe met een plat dak waarvan de buitenmuren
een lichte helling vertoonden, naar de trappiramide. Het is mogelijk dat het
alleen maar een nieuwe presentatie van een oud concept betrof. De binnen-
kant van sommige uit tichels opgetrokken mastâba's uit de Eerste Dynastie
bij Sakkara bevatten boven de grafkamer nog een andere bovenbouw, en wel
in de vorm van een lage en vermoedelijk afgetopte piramide met vele kleine
treden. Misschien dat dit de oorsponkelijke grafheuvel was die met het idee
van de mythologische heuvel waarop het leven was ontstaan in verband
stond, terwijl de buitenkant vân de mastaba, de nisfaçade, het uiterlijk van
het koninklijke paleis imiteerde. De mastaba's van hoge ambtenaren, die
toen nog tot de koninklijke familie behoorden, en vermoedelijk ook die van
koningen, combineerden zo een graf. dat het lichaam van de overledene
bevatte met een verblijfplaats voor het voortgezette bestaan van zijn geest
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(kÐ. F{e,tzou niet tegen de aard van het Egyptisch denken ingaan om het een
binnen het ander te plaatsen en het feit dat het inwendige bouwwerk voor
mensenogen onzichtbaar bleef, was niet van belang. In het geval van de
trappiramide van Soltlg Netjerichet waren beidð elementén aanwezig
Ínaar van elkaar gescheiden : de verborgen heuvel is nu blootgelegd en word't
voorgesteld door de trappiramide, terwijl de nisfaçade van-de-mastaba nu
*oldt geìmiteerd door de muur met nissen rond het hele complex.

D.e volgende belangrijke verandering in het uiterlijk van het koningsgraf
en zijn bijgebouwen deed zich ongeveer zeventi g jaar later voor, aanJlet
begin van de vierde. Dynastie. De vernieuwingeã-die toen werden inge-
vo_gr{ waren zo ingrijpend dat hun oorzaken eèrder op het gebied vanãe
religie dan op dat van de technologie gezocht moeten wõrden. Het is
mogelijk dat er nog andere, vermoedelijk van tichels gemaakte bouwwerken
met de trappiramiden_in het Nijldal in verband stonãen, maar deze zijntot
dusverre nog niet_gelokaliseerd. De piramiden van de vierde Dyáastie
hadden aan de rand van het gecultiveerde gebied een monumentale itenen
ingang(daltempeD, die via een verhoogde weg in verbinding stond met een
cultustempel tegen de oostzijde van de piramide die zich-in de woestijn
bevond. De cultustempel vormde het belãngrijkste element van het nu tôt
volle ontwikkeling gekomen piramidecomplèx. Elke dagwerden er rituelen
geleid,e_n symbolische offers aan de geest vãn de dode kóning gebracht. De
piramide was niet meer dan een monumentale verzegelde grãfiombe die bij
het onderhouden van de cultus geen directe rol speelde. Hét piramidecom-
plex, het piramidedorp in het dal en zijn perloneel en land en andere
bezittingen die hun economische grondslag uitmaakten, vormden geza-
menlijk de organisatie voor de koniñgscultui.

Eerst lag de cultustempel ten noorden van de piramide. De Egyptische
architecten wâren echter opmerkelijk soepel en inventief in hun aãnþak om
de eisen die door de religie werden gesteld in realiteit om te zetten. Eènmaal
gedwonge.n door de omstandighedén waren ze niet bang te improvis eren:zo
heeft de piramide van oeserkaf bij Sakkalazijn tempeftegen^de zuidwand,

Linksonder: Slecbts een daltemþel uøn de d.rie

þirømidencomþlexen uøn Gizeh, nømelijk clie
uan Cbefren, han worden bezocbt, De daltemþel
uan Choefoe ligt nog onder de buizen uan bet
rlorþ Nazlet es-Simmøn ten oostelx aøn bet
pirømidenpløteøu uerborgen en gezien de
oþmerkelijk comþlete staøt uøt't de rest uøn bet
comþlex biedt de uitgrauing eruan ergens in d.e

toekomst een oþwindend. uooruitzicbt,
Menkaure's claltempel wøs tijdens de dood. uan
de koning nog niet aoltooid en d.e resten aan de
muren zijn na bun ontdekking oþnieuw or.tcler

bet zand uerdwenen, De daltempel uøn Cbefren
ualt op door bet sobere ontuerþ en is bet beste

uoorbeeld uøn de uolþomen ouerbeersìng uøn d.e

recbte lijn - meestal in rechte boeken - in d,e

arcbitectuur uøn bet Oude Rijk,

Rechtsonder: De þirømid.e uan Oenøs uøs d,e

eerste xqadruan cJe binnenmuren ntet
P iramid.eteksten øerden bescbreuen. De
inscripties kunnen in zo'n 75O uitingen of
2jOO kortere sþellingseenheden worden
ond,eruerdeeld, De nteeste eraan. komen in alle zes

koningsþirømiden en d.ric koninginneþiramiilen
welke de Piramideteksten beu.ttten uoor, ma.ctr
bun keuze en rangscbikking zijn niet ou-eral
gelijk,
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vermoedelijk vanwege de aanwezigheid van een eerder geplaatst bouwwerk
aan de oostkant, en werd de tempel van Neoesere bij Aboesir om dezelfde
reden niet op de centrale piramide-as gebouwd. De veranderingen in de
ligging van de cultustempel die in de Vierde Dynastie plaatsvonden en die
de oost-west-as van het complex âccentueerden, waren anders van aard en
droegen een permanenter karakter. Ze kwamen vermoedelijk voort uit een
wijziging in de denkbeelden over het leven van de koning nazijn dood. De
eerdere opvattingen over hemelse reizen in gezelschap van de goden werden
weerspiegeld in de overwegend noordelijke oriëntatie die op de poolster
werd gericht. Nu werden ze met ideeën over het koninkrijk van de onderwe-
reldse god van het westen, Osiris, gecombineerd en door een westelijke
oriëntatie bevestigd.

Een van de opvallende eigenschappen van de Egyptische mentaliteit was
de weerstand om in het zicht van nieuwe ideeën de oude ook los te laten.
Men gaf er de voorkeur aan motieven en elementen te combineren en
denkbeelden opnieuw te interpreteren en met elkaar te versmelten. Dit
weerspiegelt misschien een andere benadering van het begrip vooruitgang
dan die welke bij ons tegenwoordig overheerst. Vanaf de Vierde Dynastie
werd de cultustempel regelmatig bij de oostzijde van de piramide geplaatst,
maar het hele Oude Rijk lang bleef men een kleine kapel aan de noordzijde
bouwen.

Het koningsgraf., zelf veranderde aan het begin van de Vierde Dynastie
vân een trappiramide in een echte piramide. \Øe hebben voor de reden tot
deze verandering geen deugdelijk bewijs. Misschien was het gewoon de
meest logische stap in de verdere ontwikkeling van het koningsgraf omdat
de echte piramide de meest simpele en perfecte vorm is die een bouwwerk
met een rechthoekig grondplan kan aannemen, maar het kan ook een
imitatie zijn geweest van de top vân de obelisk die met de zonnegod Re van
Ioenoe (Heliopolis) in verband stond. Het was in de Vierde Dynastie onder
de regering van Radjedef dat de koninklijke benaming verscheen die de
koning met Re verbond, en de naam van de god werd nu een vast onderdeel
van's konings ni-soet-bit naam.

Hoewel iedere piramide uit de Vierde en Vijfde Dynastie een eigen
ontwerp had, waren alle piramides uit de Zesde Dynastie uiterlijk van
hetzelfde type: 150 bij 150 e\08,75 meter) in de basis en 100 el(52,20 me-
ter) hoog. Als regel werd standaardisering door de Egyptenaren bewust
vermeden, zells al liet Choefoe voor zrjn Íamilieleden en ambtenaren bij
Gizeh wel een aantal gelijkvormige graftomben bouwen. Misschien had de
staat bij eerdere grootschalige projecten al bepaalde moeilijkheden onder-
vonden en reduceerden piramiden vân standaardafmetingen simpelweg de
organisatieproblemen. Hoewel bescheiden in vergelijkig met zijn voorgan-
gers, bleef een piramide van deze afmetingen een indrukwekkend bouw-
werk en zou het de planningsbeslissingen bij aanvang van het w erk aanzien-
lijk hebben vereenvoudigd.

Het basisontwerp van het piramidecomplex uit de Vierde tot en met
Zesde Dynastie (de daltempel, de verhoogde weg, de cultustempel en de
piramide) werden geïmiteerd in de zonnetempels die in de Vijfde Dynastie
werden gebouwd, en duidt erop dat men in het Oude Rijk het idee van een
doelmatig ontworpen en gebouwde tempel algemeen âccepteerde. Een
grote gemetselde obelisk (geen monoliet) van de zonnetempel vormde het
brandpunt van de oppertempel. De open bouw en het decoratieve ontwerp
accentueren de weldadige invloed van de zonnegod en de door hem
bekrachtigde rituele gelegenheden van het bewind,zoals het jubileumfeest.
Tot nu toe heeft men slechts twee zonnetempels, die van Oeserkaf en
Neoeserre, met zekerheid gelokaliseerd en uitgegraven, terwijl vier andere
die in teksten worden genoemd nog op ontdekking wachten.

Gedetailleerde informatie over het uiterlijk van de tempels der plaatselij-
ke goden ontbreekt nagenoeg geheel. Met de mogelijke uitzondering van de
tempels van Re-Harakhti bij Ioenoe (Heliopolis) en van Ptah bij Ineb-hedj
(Memphis), bleef hetaantal koninklijke bouwactiviteiten in deze plaatselijke
tempels vermoedelijk gedurende het hele Oude Rijk vrij beperkt.

Bij Sakkara vormden de koningsgrâven uit de Tweede Dynastie en de
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trappiramiden uit de Derde Dynastie een geïsoleerde groep op enige afstand
in de woestijn,. zonder_*t 9{ enige graÍtomben vaã minder bãlangrijke
lieden in hun directe nabijheid aanwezìg waren. Dit was het denkbe"iá íu.t
het oorspronkelijke ta.djese,r, gewoonli jk vertaald als 'heilig land' of 'necropo-
lis', maar dat waarschijnlijk ãccurater-wordt vertaald als''afgescheiden ge-
bied'. Het was een. voortzetting van de traditionele inriãhting uu.r î"
vroegere necropolis bijAbydos. De niet-koninklijke graftomben moeten op
enige.afstand naar het oosten, vlak bij het dal zi;n lebouwd. zo'n striktè
scheiding van koninklijke familie en ámbtenarij'veíanderde in de Vierde
Dynastie teg.,elijk met de piramide zelf. Hetgebieá rond de koningspiramide
raakte nuvol metgraftomben van leden vanãe koninklijke familie", ämbtena-
ren van de koning, priesters en handwerkers. De meest vooraanstaande
koninginnen werden in kleine bijpiramiden begraven.

In eerste instantie werd de koning zelf veraniwoordelijk geacht voor de
voorziening van privégrav€n voor de resr van de koninklijkJfamilie en zijn
ambtenaren. Snofroe en choefoe vervulden dezetaakop v'oorbeeldige wijáe
door zodra er in de buurt van hun piramiden ruimte bèschikbaar kiram, in
een regelmatig patroon graftomben voof toekomstig gebruik te bouwen.
Het aantal mensen dat in staat was zich van een g-ruï in de koninklijke
necropolis te verzekeren nam toe en tijdens de re-geringen die volgden
verdween de eenvormigheid zeer snel.'DesondanËs bläf vanw.g"" h.t
gema\ en het verminderde gevàar voor plunderingen de nabijheid lan de
koninklijke piramide altijd eén belangrijke orre.we[ing in de keuze van een

De grøfleamer uan Ptøb-seþses, d,e uizier aan
Neoeserre, bij Aboesir. Hij beaat een

muurtekening met de aoorstelling aøn een

metbode die d,e steenbouuter gebruikte om oþ
grond, aan d,e gegeaens die de arcbitect bem ter
hand steld.e de møten Dan een onregelmøtig
geuormde d.raagbalk uit te werken. De
Egyþtkcbe meetkunde utøs uolkomen praktiscb
en de auteur uan de muurtekening wøs net
zozeer een meetkundige als d.e scbrijaer tlie i.n
regeri ngsdocumenten bet aøntal broilen oþ teld.e
en aftrok een uiskundige.
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Veel uan de stenen die men uoor de bouu.t uan. de

þiramiden bij Gizeb nodig bad kwamen uit dc
directe omgeuing, Hierdoor ontstond er een

aantal kunstmatige rotswanden die uanaf de

regerìng uan Chefren uoor het gebeel of
gedeeltel ijk uit houwen uan þriuégrauen uerden
gebruikt. Uit de rotsen gebouwen grauen scbijnen
ten noorden uan Sakkara al eerder te bebben

bestaan, d.us het idee was niet nieuu, maar cløar
bad men actn ncLtuurlijke rolswanden
gebruiÞ.gemaakt. De beløngrijkste reclen was
l<osten besþaring. De graftom be ucr,n AleresanÞ.b,

een. der koninginnen uan Cbefren, biedt m.et een

bouenboutu ouer een uit rotsen gebouwen l<aþel

een com.binatie uan de uit rotsen geblul.uen en

urijstaønde tecbnieken. Sommige der
grafelementen, zoals beelden ua,n de

grafcigenares en baar uerxuctnten, tuerden
eueneens uit de rotsen gehouuen, waardoor bet

liikt alsof de beelden in nissen uerden geþlaatst,
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plaats voo.r dc graftombe. Terwijl de heersers van het Oude Rijk, op een
uitzondering na, piramiden kozen voor hun begrafenissen, bleei daainaast
de mastaba als privégraftombe in gebruik. Hei is mogelijk dat de eerste

-st_enen 
privémastaba bij Sakkara tegelijkerrijd mer dð trappiramide van

Netjerichet ontstond, maar het was pas onder de regering vân chocfoe dat
ploegen koninklijke arbeiders ze in grore aantallenbi j Glzeh begonnen te
bouwen. De eerste Gizeh-tomben met uit rotsen gehoúwen kapellen, die uit
rotswanden werden gemaakt welke na het delven van dc stênen voor de
piramiden waren achtergebleven, dateren van iets later,maar zelfs daar heeft
Sakkara in cle ontwikkeling misschien vooropgelopen. Desondanks bleef
1nen_valwgge het relatieve gemak en de lage kosten gedurendc de rest van
het Oude Rijk de mastaba's van tichels bouwen.

Om de formele ontwikkeling van de privégraftombe en zijn elementen
ten tijde van het Oude Rijk tc begrijpen, is hct noodzakeltjk om naar her
begin van de Egyptische geschiedèniì terug te gaan. De mastaba's van de
Eerste Dynastie vormden boven de gronã stevige bouwwerken en de
ondergrondse grafkamers bleven ontoegankelijk. De gevel rond deze van
tichel gemaakte mastaba's l¡estond uit een reeks'deuren nabootsendc nissen
('paleis_gevels'), waarvân er een, die in de oostelijke zijde nabijde zuidoostelij-
ke hoek, in het middelpunt stond bij de dodencultus. \üe kunnen aannemen
dat dit de plaats was wâar de offe rs, clie door de geest 0<Ðvan de doden werd
verlangd, heen werdcn gebracht en waar hèt offerritueel werd geleid.
Iemand die buiten cle mastaba tegenover de nis stond keek uit naãr het
westen, de traditionele Egyptische verblijfplaats van de doden, en hoewel we
voor dit-geloof _geer-r geschreven bewijs uit deze vroege periode van de
Egyptische geschiedenis hebben, lagen ook in de Predyriastìeke Periode de
meeste licharnen al naar het westen gericht. In de Tweede Dynastie plaatste
men e.erl grafs_tecn ('nisstèle') achter in deze nis. Tijdens de Derde Dynastie
ontwikkelde de nis zich tot een kle in kamertje dat siechts via een nauwe gang

Indiuîducle þr'iuébcelde n uarcn ucntit bet nteest

gebruilzelijk. Beclden uan þctren 1nan en urotLtu,
ntoeclcr cn docbter etc.) en laniliegrccþci1
bcstondett 0ol<, ntaar ecbte grocþen bleuen bcþerkt
tot de ttît sLeen gcbottueu beclden. Dcza groeþ
ua.n tictt uertegettuoorclipt dt urotttucn ttit de

l'cLntilia urLtt I{oningin Alcresanl¿b in Gizeb.
Sonntiucn :zi.jn uerntoedelijk nteer dan eettntaal
crltgcbetl,l.
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Het þiramidecomþlex uas om.ringd door grøuen.

die samen de begrøafplaøts uan de þirømid,c
uormden. De raerkpløatsen uan de

handuerkslieden die zicb met de bouu øøn de

grãuen en bet onderlsouden uan bun
dodencultussen bezighielden, beaonden zicls in
bet þirømidedorþ. Er bestonden zeer

nautakeurige redenen uoor bet kiezen uan een

be þaølde þiramidebegrøøfp laøts uoor een graf .
fuIßscbien hød de grafeigenaar in de regering

oan de koning gediend en bad bij in ruil een

graf of æn deel daøruøn gekregen, of uøs bij met

de organisatie uan de koningscultus aerbonden
geweest. Ook fømilietrødities en de þløats uan
afkomst sþeelden een roL uan betekenis. Als
øuistregel kunnen ute stellen dat iemands grøf
claør tuerd gebouwd, waør hij gedurende zijn
leuen zijn grootste rijkdom en inuloed bad
gekend. Hoeuel bij in de Zesde Dynøstie had
geleefd uerd. fuIeryre-noefer Qar, 'opzicbter uøn
de þirømidedorþen ua.n Cboefoe en Alenkaure'en
'insþecteur d.er þriesters uan de þirømide uøn
Chefren', bij Gizeb begrøuen ìn d,e oude

begrøafþlaøts uit d,e Vierd.e Dlnastie.

toegankelijk was, âlsof het voor bescherming in het lichaam van de mastaba
wasteruggetrokken. Dit was ook inderdaad wat er gebeurde . Zo werd er een
primitieve eenkamerkâpel gevormd en het brandpunt van de cultus ver-

Þlaatste zich nu vân de buitenzijde vân de mastabâ nãar de verst gelegex
binnenmuur van deze kapel. De nis die voorheen in de buitenwand van de
mastaba lag, werd nu iñ de kapel zelf gereproduceerd. Een dergelijke
functieverplaatsing van het ene deel van het bouwwerk naar een ander
zonder de er aan ten grondslag liggende redenering te veranderen, is

kenmerkend voor het Egyptische denken en kan men keer op keer in de
begrafenisgebruiken waarnémen. Toen in de Tweede Dynastie de nisfaçade
volledig van de buitenzijde der mastabaverdween, verscheen hij opnieuw op
de doodkist, die men eveneens als het huis van de geest (kÐbeschouwde.

De geheel uit steen vervaardigde nis ('schijndeur'-stèle) wâs oorspronke-
lijk de enige decoratie in de kapel, maar geleidelijk aan verschenen er meer
en meer ieliëfs op de muren. De in eerste instantie enige kamer in de
mastaba (hoewel er buiten misschien nog andere wâren) werd eraan toege-
voegd totdat in de Zesde Dynastie nagenoeg de hele bovenbouw op deze
wijze werd ingenomen en het geheel zo gelijkenis met een huis begon te
vertonen. De grafkamer, die in het Oude Rijk vaak op de bodem van een
schacht lag welke in de rotsbodem was uitgedolven, was ontoegankelijk en
het was pãs in de Zesde Dynastie dat de versieringen, ziihet in beperkte
mate, ook deze ruimte bereikten. Terwijl het aantal grote versierde kapellen
al duidelijk afnam, werden het nu de grafkamer en vooral de doodkist die
enkele van de voornaamste decoratieve elementen van de grafkapellen
overnamen. Toen tijdens het algehele verval dat op het eind van het Oude
Rijk volgde de versieringen nagenoeg uit de grafkapellen verdwenen,
behieldeñ slechts de schijndeur-stèle (d.w.z. de opvolgervan de oorspronke-
lijke nis in de geveD en de doodkist er een deel van, alsof de ontwikkelingscy-
cius was voltooid en alleen het meest essentiële wâs overgebleven.

De oorspronkelijke bedoeling van de versiering van grafkapellen was om

s
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de geest (kÐvan de doden van de benodigdheden voor he t leven na de dood
te voorzien. Op stèles van de Tweede Dynastie zit de grafeigenaar aan een
tafel waarboven een lijst met schenkingen hangt die iemand kon oplezen
wanneer hij het'brengen van de offers met de stem'wilde doen. Naármate
de versieringen ook de muren van de kapel begonnen te bestrijken, versche-
nen er op dc grafreliëfs steeds meer afbecldingen van bezigheden die nauw
met het idee van bevoorrading wâren verbonden, vooral de slachtscène.
Andere scènes, die zich op het land of in de huishoudingvan de grafeigenaar
afspeelden, getuigen van de ontwikkeling van dit idee : landbouw en veèteelt,
visvangst, vogcls strikkcn, handwerk, bakken en braden, brouwen en fees-
ten. Andere onderwerpen waren oorspronkelijk wellicht van hetzelfde
soort, maar kregen nu een traditioneel karakter, waardoor men er misschien
heel anders tegenaan ging kijken ,zoals de vis- en vogelvangst in de moeras-
sen. De grafeigenaar doet in deze scènes nu actief mèe , terwi;l hij voorheen
bijna altijd slechts toezag. Deze activiteiten waren misschien symbolisch van
aard en slaan niet noodzakelijk alleen maâr op eenvoudig vastgelegde
genoegens. Sommige op zich onbelangrijke scènes werden alleen opgeno-
men omdat ze met de afgebeelde hoofdthema's in verband stondeniñoots-
lieden die met lange palen zijn uitgerust en in een steektournooi verwikkeld
zljn naast het vangen van vis, een fluitspeler die de maaiers begeleidt bij de
oogst van het graan en een tamme gorilla die de mannen 'helpt'bij het persen
van de most door de palen te draaien die aan een zakmet vèrtrapte diuiven
zijn bevestigd.

De graftombe werd voor de eeuwigheid gebouwd en vormde dus een
goede plaats om wettige teksten in op te nemen, met name die met
betrekkiqg tot schenkingen, brieven van de koning en autobiografische
teksten. De afbeeldingen van begrafenissen volgden misschien ñetzelfde
patroon als dat van de tempelversieringen door activiteiten te tonen die
nauw in verband stonden met he t bouwwerk zelf. Naarmate de grafuersierin-
gen gevarieerder werden kreeg de handwerker/kunstenaar op-de keuze der

De kaþel uan de graftornbe uan A,l.eryre-noeJer

Oar tu¿ts uit rots gebouruen en de

nrttstabouonnige bouenbouu, die uerloren is
gegaan, DarL steen geboututl. Het gebruik ttan
Iuee uerscbillencJe botnumetboden uas in de
necroþolis uan Gizeh heel geuoon. Kan nten in
de bouul1lcntnen aan de grafl<apellen uit de
Derde en Vierde DlncLstie nog eníge uniformiteit
berkennen, daarna uormde þraktiscb iadere

graftornbe een înd,iuicLuele combinatie uan
'uoorgesc breuen graf elemen ten.
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Choefoe utøs de eerste die met een aalk oþ zijn
troon uerd øfgebæld, maar bier zien we bet nog

enige in comþlete sta.d,t aerkerende aoorbeeld uan
bet genre uit de Vierde Dynastie¡ en wel d,øt aan
Cbefren, Het is uøn grøuutøcke en misschien tuel

bet mooi.ste Egþtische beeld ooit gemøøkt. De
ualkgod, Horus uøs nøuw uerbonden met de

koningen, en de roofaogel die zijn uleugels

bescbermend rond bet boofd uøn de koning
spreid.t is symbool uøn dit idee.

De grøuutøcke triøden Qroeþen aan driò aan
Menkøure werden geuonden in de d,øltempel aan
zi.jn þirømidecomþlex bij Gizeh. De koning
wordt aergezeld d.oor de godin Høtlsor (met de

zonnescbijf en boornÐ, d,e beschermgodin aan bet

døl uaar de temþel zi.cb beaond, en een

þersonificøtie actn een Egyþtiscbe þroui,ncie, in
dit geual Hoe (Diosþolß PøraÐ, De daltempel
aøn Merkøure beaøtte een reeks aan zulke
beeld.en, maar bet lijkt eroþ døt niet ølle

þrouincies zijn aertegenwoordigd. Dit leuert de

nodige þroblemen oþ bij het aerþløren uan hun
øanuezigbeid in de ternþel. ll/øørscbijnlijk wøs

bun doel betzelfde als dat uan de reliëfs met

þrocessies aøn þrouincies in øndere

þirømidecomþlexen, De beelden zijn reløtief
klein, zo'n 95 cm boog, en stellen ben die øan de

monumentøle kunstwerken uan løtere þerioden
geutend. zijn altijd enigszins teleur,

thema's, binnen de door het doel van het gebouw vastgestelde grenzen,
steeds meer persoonlijke invloed.

De relatie tussen de reliëfs en driedimensionale beelden was zeer nâuw.
De stijl die we kennen van de kunst uit het Oude Rijk had zijn grondslag in
de reliëfs vân de hofkunst uit de Predynastieke Periode. Vrijstaande beelden
ontwikkelden zich later. Dit is het beeld zoals dat uit opgegraven mâteriaal
is ontstaan, maarhetzelfde kan worden afgeleid uit sommige kenmerken van
die beelden die zich uit 'tweedimensionale' reliëfs hebben ontwikkeld.
Reeds de eerste staande beelden van mannen tonen zonder uitzondering de
linkervoet iets voor de rechter in de typisch Egyptische 'platvoeten'hou-
ding. Hiervoor bestâan twee redenen: de meestgeliefde 'hoofd'richting in
zowel de Egyptische tweedimensionale kunst als het schrift, was voor
gestâlten en-liiërogliefennaar rechts, terwijl als een van de basisregels vo_or

ãfbeeldingen gold dat alle belangrijke elementen zichtbax moesten zijn. De
begrippeñ compleet en perfect waren voor de Egyptenaren bijna identiek.
\Øãnnêer we ons twee mensen van dezelfde grootte voorstellen die allebei
naar rechts kijken en naast elkaar op dezelfde basislijn staan, moet het gezicht
van de ons hei meest verwijderde persoon iets meer naar voren staan dan dat
van degene die het dichtstbijstaat. Als datanderszouziindan zou hetgezicht
van deèerste, zijn meest persoonlijke kenmerk, onzichtbaar worden. \Vat de
voeten betreft, van iemañd die naar rechts kijkt staatzijnlinkervoet altijd iets
voor de rechter, zelfs wanneer hij staat en niet loopt. Een beeldhouwer
begon zijn werk âan een beeld door op het steenblok waaruit hij het zou
houwen een profiel te schetsen en daarmee introduceerde hij dit element in
de driedimensionele beeldhouwkunst.

Grafbeelden werden opgeslagen in serdøbs, kamers die om veiligheidsrede-
nen voor mensen on[olgankelijk waren gemaakt maat waatin de geest
zonder moeite kon doordringen. De functie van het beeld als vervangende
verblijfplaats voor de geest (þ.Ð leidde niet tot pogingen_ om in iemands
grafbéelden een betroÑbare gelijkenis met hem of haar te bereiken, omdat
ãret de inscriptie van de naam der grafeigenaar de individualiteit al was

vastgelegd.
Dl kõningsbeelden waren van een veel hoger kwaliteitsniveau dan de

privébeelden en boden een grotere variëteit. Veel van de koningsbeelden
bezatenvernieuwende elementen en zoals sommige kenmerken gedurende
de rest van de Egyptische geschiedenis in stand werden gehouden, waren er
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andere die nooit meer terug zouden keren. Zostel als gevolg van de poging
de gezichtstrekken van de koning goed weer te gevenãls van de stiliitiõché
kenmerken der beeldhouwers of hun scholen, bestaat er weinig twijfel over
het individuele karakter van de koningsbeelden.

Radjedef was de eerste en ogenschijnlijk tevens de laatste koning die werd
afgebeeld met een klein beeld van een vanzijnkoninginnenaan{ijnbenen.
In scherp contrast hiermee staat het dubbelbeeld van Menkaure en zijn
koningin, waarschijnlijk Chamerernebti II, zij aan zij en een studie zowel
van waardigheid als van toewijding. Zowel het beeld van Radjedef als van
Mankaure diende âls prototype voor vele privébeelden van man en vrouw.

Bijna alle beelden waren aanzienlijk kleiner dan levensgroot en hoewel er
wel kolossale beelden bestonden, warenzetoch vrij zeldzãam. Het materiaal
van de koningsbeelden varieerde in ruime mate. Men prefereerde wel de
prestigieuze hardere steensoorten, maat hout en kopei werden evenzeer
gebruikt- Pen van de ingangen in de 'ânnalen' voor èen van de jaren van
koning Nebka uit de Derde Dynastie gaat als volgt: 'Het jaai van: de
vervaardiging van het koperen beeld genaamd Koniñg Chasechemoei die
groot is van de \Øitte Kroon. De hoogte van de overstroming in de velden:
twee el, zes palmen, tweeëneenhalve vinger.' Het beeld was veimoedelijk uit
metaal vervaardigd dat door hameren was gevormd en door pennen samen-
gevoegd. Het geven van een naam aan een koningsbeeld wãs heel gewoon
in Egypte en het rlers-lq toont dat men koper nog als een zeer preitigieus
metaal beschouwde. Het betreffende beelðis nieibewaard geblèven, maar
bij Neche_n (Hierakonpolis) heeft men overeenkomstige beelden gevonden
van Pepi I en Merenre.

Privébeelden werden maar zelden vervaardigd door beeldhouwers die
over genoeg talent beschikten om ze met individuele trekken uit te rusten,
hoewel we zelfs niet altijd kunnen vaststellen of het wel levensgetrouwe
voorstellingen van de betreffende personen zijn. Sommige van dè beelden
die hiertoe behoren, zoals de zittende vizier Hemioenoe, stammend uit de
regeringstijd van Choefoe, of de buste van de vizier Ankh-haf, waarschijnlijk
uit de periode van Chefren, dateren uit de Vierde Dynastie en werdên in
koninklijke werkplaatsen vervaardigd. De duidelijke siagnatie in het niveau
van privébeelden na afloop van de Vierde Dynastie ontstond omdat de
meeste beelden toen op privéorders werden besteld en de talenten van de
voor een privéburger beschikbare handwerkers veel geringer was die dat van
de t_opbeeldhouwers van de koninklijke werkplaatsén die sommige van de
beelden der Vierde Dynastie hadden gemaak[.

De eenvormigheid der modellen (zittend, staand, schrijvend en in groe-
pen) was te wijten aan het feit dat het alle grafbeelden waren, die eeist in
serdabs en later in grafkamers werden geplaãtst en zodoende eenzelfde rol
moesten vervullen. Voor hetzelfde grafmaakte men er misschien een paar
die verschilden van vorm en mâteriaâI. De privébeelden uit het Oude Rijk
zijn klein en beeldjes van meer dan vijftig centimeter hoog vormen een
ui'zondering. De meeste werden oorspronkelijk geschilderd.

_ Een grotere variëteit kende men onder de zogenaamde dienarenbeeldjes.
De-ze beeldjes stelden leden van de huishoudiñg van de grafeigenaar voor
tijdens het verrichten van allerlei werkzaamhedðn, waarvãn de meeste met
het bereiden van voedsel te maken hadden. De bevoorrading van het graf,
hetzelfde idee dat de eerste reliëfs had geïnspireerd, zaltotdeìnvoeringnan
deze grafbeelden hebben geleid.

Omdat de kansen op behoud veel groter zijn, is de momumentale
architectuur in steen veel bekender dan de architectuur van huizen in
ongebakken kleisteen. Bovendien heeft de voortdurende bewoning van de
gecultiveerde gebieden de sporen van vroegere verblijven grotendeels
uitgewist. In de boerenhuizen leidde een gang naar een rechthoekig om-
muurde open plaats die verschillende doelen in zich verenigde, zoals een
we_rkplaats, een plaats om dieren te houden en vermoedelijk-ook om er te
koken. Aan het eind ervan bevonden zich een of meerãere overdekte
kamers. De verblijven van de kolonisten in de gezamenlijk gebouwde
'piramidedorpen'tonen een verrassend complexe in-deling rond eén centrâ-
le binnenhof, met hallen, slaapkamers, een badkamer enéen opslagkamer.

Het oud.ste koningsbeeld uit het Oude Rijk uerd
ontdekt in een gesloten kamer, serdab (kelder' in
bet Arabiscb), nabij de traþþiramide uøn
Koning Netjerichet bij Sakkørø. Het kalkstenen
beeld. is bijna leuensgroot en toont de in een

nauusluitende mantel gebulde koning, gezeten

oþ een massieue tr00n, met zijn namen aan de
uoorkant uan bet uoetstuk, De kleding uan
Netjericbet uøs actn bet ryþe døt tijdens bet
jubileumfeest uerd, ged.ragen. Binnen de

ombeining uøn Netjerichets þiramide tuerden de
gebouwen d,ie ooor bet feest waren oþgericbt
gekoþieerd. en bet feest zelf uormde bij de

uersiering der koningstemþels een

ueelaoorkomend onderwerp. De buiclige, nogal
lugubere uitdrukking aan bet gezicht uan d.e

koning is te wijten aøn latere þlunderaars aan
de temþel d.ie de ingelegde ogen eruit hebben

gestoken,
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De bouw van piramides, tempels en graftombes gaf een enorme impuls
aan de ontwikkeling van bepaalde ambachten, vooral die welke te maken
hadden met de 'necropolis-industrie', maar veel van de produkten van de
handwerkers van het Oude Rijk waren voor het leven van alledag bestemd.
Net als vroeger waren de bewerkte metalen voornamelijk koper en goud (of
elektrod. Onder de scènes op de muren langs de verhoogde weg naar de
piramidetempel van Koning Oenas bij Sakkara bevindt zich er een van een
metaalbewerkersplaats waar men zich met verschillende operaties bezig-
houdt. In deze scène wordt door de handwerkers als metaal naast koper ook
elektron, een legering van goud en zilver, gebruikt. Terwijl vier geknielde
mannen het metaal met stenen hamers tot bladen vormen, smelten twee van
hun collega's elektron in een smeltkroes door met lange blaaspijpen het vuur
op te jagen. Ernaast wordt de produktie van metalen vaten getoond. Een
man zit gehurkt op de vloer en is bezig een grote schaal passend te maken
voor een houten structuur, door het te smeden of te polijsten, terwijl
anderen bezigzijneen grote vaas en twee getuite kannen en waskommen af
te werken. Naast het wegen van metalen baren en het noteren van de
gewichten is een metaalbewerker met een blaaspijp te zien, die misschien
het blad van een bijl giet zoals zijn collega aan het slijpen is.

Hethameren bleef de enige ingebruikzijnde methode om de snijrandvan
gegoten werktuigen te harden. Onder het koperen gereedschap dat tot de
grafuitrusting van Choefoe's moeder Hetep-heres I in Gizeh behoorde en
dat misschien per ongeluk door de arbeiders werd achtergelaten, bevonden
zich een zware beitel, een drijfwerktuig ('priem'), en een mes in een vergâân
houten heft. In hetzelfde graf werden ook een koperen kan en waskom
gevonden. De kan was door hameren gevormd, maar de tuit was gegoten en
er door middel van koudsmeden aan bevestigd. Zelfs in de architectuur
bewees koper zijn nul Het drainagesysteem van de piramidetempel van
Sahoere bij Aboesir maakte gebruik van geslagen koperen pijpen, en toen de
tempel werd uitgegraven vond men zelfs nog een een stuk op zijn oorspron-
kelijke plaats.

Goud werd zowel gegoten als geslagen. Met bladgoud werden behalve
andere metalen ook houten voorwerpen bedekt, meestal over een laag
pleisterkalk heen.

Timmerleiden en schrijnwerkers produceerden vele uiteenlopende voor-
werpen waaronder voornamelijk meubels en huisraad, maat ook grafuoor-
werpen en tempeluitrusting. Op het reliëf van de graftombe uit de Vijfde
Dynastie van Ti bij Sakkara schaven twee mannen met polijststenen een
grote kast, waarschijnlijk voor een standbeeld, en een lage kist op korte
poten glad (de schaaf was nog niet bekend). Dit was de laatste fase van hun
produktie en de meeste voorwerpen die door de handwerkslieden van het
Oude Rijk werden gemaakt, worden aldus afgebeeld: bijna compleet. Een
hurkende man is met een hak een plank aanhet vormen terwijl een ander
energiek een stuk hout doormidden zaagt dat recht overeind aan een paal is
bevestigd. 'Neem mâar een ander! Hij is heet!' luidt het advies dat de tekst
met betrekking tot de grote tekzaag hem biedt. 'Het polijsten van het
officiële bezit',luidt de beschrijving boven de twee mannen die met een bed
bezigzijn,en'een timmerman bezig een kist te boren'boven een knielende
man met een boogboor.

Behalve bedden, bankjes en stoelen met dierepoten maakten de schrijn-
werkers ook kisten en dozen, deuren en deurgrendels, houten pilaren voor
huizenen doodkisten en schrijnenvoorgraven en tempels. De belangrijkste
werktuigen van de timmerlieden vân het Oude Rijk waren bijlen en hakken,
zagen, boogboren en verscheidene beitels en hamers.

Naast de metaalbewerkers worden in de graftombe van Ankh-mahor bij
Sakkara uit de vroege Zesde Dynastie verscheidene andere ambachten
getoond. Beeldhouwers zljn bezig houten beelden te snijden en te schilde-
ren. Vier mannen zitten elk naast een stenen vat op de grond, waarvan er
twee aan het boren zijn en de andere twee aan het polijsten. In vergelijking
met de voorgaande periode verminderden de verscheidenheid en kwaliteit
van de stenen vaten in het Oude Rijk en werden ze waarschijnlijk nog
hoofdzakelijk als verpakking om de materialen van de koninklijke opslag-
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Het grootste beeld uit bet Oude Rijk staat bij
Gizeb. Het woord Sfinx stømt misscbien øf uøn
bet Egþtiscbe shesep ankh, 'leuend beeld'. Het
beeld, zo'n zestig meter lang, toont een crea'tuur
met bet licbøøm ud.n een leeuta en bet boofd uan
een koning en de koninklijke nemes-hoofdtooi.
Het is met ziin menseliik liclsaam en diedijk
boofd. tegenouergesteld aøn d,e gebruikelijke
mønier Lua.aroþ goden øerden øfgebeeld. Het
denþbeeld aan een leeuw die de ingøng ua'n een

temþel betaaakt tuøs al eerd.er bekend en de

functie uøn de sfinx bij Gizeh was aermoedelijk

de toegang tot bet þirømidecomþlex uan Cbefren

te beschermen. Het uøkmønsclcap uaørmee beide

elementen met elkaør zijn gecombineerd. is

oþmerkelijk, euenals bet schijnbare gemøk om oþ

zo'n ongekende scbaal te uterken. Er bestaat geen

bewijs uoor de aeronderstelling dat d'e sfinx
ged.urende het Oude Rijk zelf oþ enige wijze
aanbeden werd,,





D e zo gen a øm d.e re s e ra e boof d,en

uertegenwoord,igen een merkt uøørd.ige en

uitzond,erlijke ca.tegorie in de beeld.houwkunst
aøn het Oud.e Rijk. De ouerbeersende oþuatting
dat bet mensenlicbaøm duid,elijk en uolled.ig
moest u)orden u)eergegeaen gold kennelijk niet
aoor deze reeks kølkstenen beelden. Als
uerzcmxeling nxensentjþen zi.jn ze in het Oude
Rijk ongeëøenøørd.. Er is ølle reden onx a.a.n te

nemen døt ze oþ reële grond.sløg berusten,

u)a.nneer bet zelfs geen feitelijke þortretten zijn,
en misscbien beeft dit wel te møþen met bet feit
døt ze niet bescbreuen zijn, Hoewel het þortretten
aan ømbtenaren betreft, moeten ze door enige der
beste beeldbouøers uit de koninklijke
øerkþlaatsen aan bun tijd zijn gemaakt. Hun
betekenis word.t misscbien door bun naam
s(tnxengeacLt en uellicbt Luttren ze øls ueruanging
bedoeld aoor u)ctnneer bet boofd uan de

grafeigenøør zelf zou oergctttn. De grøftombe
waørin dit mannelijke reseraehoofd. werd.

geaonden ligt ten Luesten uan de þirømide aøn
Cboefoe bij Gizeb en dateert uan bet midden of
einde der Vierde Dynaslie.

plaatsen te distribueren of voor de handel met het buitenland gebruikt.
Op dezelfde muur vervaardigen drie leerlooiers leren zakken en dozen.

Een maakt een huid plooibaarder door het over een houten schraag te
trekken, terwijl een ander een stuk leer snijdt. Het leer werd ook geverfd.
Men maakte er sandalen, verschillende soorten tâssen, zakken, dozen en
meubelbekleding van, terwiil geitehuiden als waterbakken dienstdeden en
ongelooide huiden voor het bevestigen van de werktuigbladen aan hun
handvaten of heften of voor het samenvoegen van meubeldelen werden
gebruikt. Huiden van wilde dieren droeg men alleen tijdens speciale gele-
genheden.

De werkplaats van Ankh-mahor wordt gecompleteerd door edelsmeden.
Vaak werden er voor de vervaardiging van sieraden dwergen in dienst
genomen, en we zien hier hoe drie paar aanlage tafels gezeten aan een breed
halssnoer en twee grote kraagtegenwichten (meniÐ bezig zijn. In de rij
eronder zien we hoe enkele juweliers die ook kralen rijgen gelijksoortige
voorwerpen maken. Scènes in andere graven tonen hoe de kralen voor
dergelijke halssnoeren werden geboord.

Het maken van potten werd zelden afgebeeld en de mâstaba uit de Vijfde
Dynastie van Ti bij Sakkara vormt hierop dan ook een van de weinige
uitzonderingen. \Øe zien een grote pottenbakkersoven en behalve de be-
diende die er gehurkt voor zit enzijn gezicht tegen de hitte beschermt, ook
nog een man die op een langzaam draaiend wiel een pot vormt en verschei-
dene anderen die de potten met de hand afwerken.

De bouw der monumenten vereiste enorme hoeveelheden steen, die niet
alleen gedolven maar ook ter plekke afgeleverd moesten worden. Het meest
gebruikte materiaal was het plaatselijke kalksteen, dat men natuurlijk het
liefst zo dicht mogelijk bij de bouwplaats zelf delfde. Kalksteen van betere
kwaliteit, dat voor de bemanteling van bouwwerken en de binnenmuren der
grafkapellen werd gebruikt, moest van de delfplaatsen bij Roau (Toera)

komeñ en door veeiboten over de rivier worden gezet.
De andere steensoorten die in de bouw en bij het maken van sarcofagen,

altaren en beelden werden toegepast moesten van veel verder komen: rood
en zwart graniet van Aswan en Nubië, dioriet van nabij Toshka in het
zuidelijk deel van de Libische \Toestijn, albast van Hatnoeb en grauwacke
van \Øadi Hammamat, beide in de Arabische \foestijn. Deze steengroeven
waren niet constant in gebruik, maar men stuurde er speciale expedities
heen om materiaal te halen wanneer dit nodig was. Een muurtekening bij
Hatnoeb, gedateerd het'jaar na de zesde telling'van Teti, noemt het aantal
van 300 deelnemers aan een dergelijke expeditie, terwijl elders wel over
1000 man kan worden gesproken. De leider yaÍr zo'n mijnexpeditie werd
gewoonlijk als de 'thesaurier van de god' ßedjoti netjeÐ en 'opzichter van de
manschapp en' Gmi-ra mesbù aangeduid.

De delvers en steenhouwers werden op dezelfde wijze georganiseerd als
de bemanning op een boot. De grootste eenheid was een ploeg (ApeÐvan
een paar honderd man, die voor administratieve doeleinden eennaafnbezã|
zoals'Groot','ZtJivef','Augustus','Tevreden', maar ook wel'Dronken'.
Gewoonlijk stond deze naam met die van de koning in verband voor wie de
bemanning werkte. Deze ploeg werd in vijf wachten QÐ van elk twee
groepen van tien man verdeeld: de boeg aan stuur- en bakboord, het
achterschip âan stuur- en bakboord en het roer.

De Egyptische communicatie en het transport wâren ten tijde van het
Oude Rijk bijna geheel afhankelijk van het verkeer op de rivier en de kanalen.
De grote houten schepen verschenen in de Derde Dynastie in dezelfde tijd
als het begin van de bouw vân stenen monumenten en de opkomende
behoefte aan grote hoeveelheden zware materialen op de bouwlokaties. In
Egypte bestond er een voortdurend gebrek aan kwaliteitshout en hoewel
men voor de bouw van kleine boten plaatselijke houtsoorten als sycomoor
en acaciagebruikte, moest men voor de bouw vân grotere vaartuigen hout
uit Libanon en de Syrische kustgebieden importeren. Zelfs deze grote
schepen werden in de typische oud-Egyptische stijl gebouwd, waaruit bleek
dat hun voorlopers papyrus vlotten waren, en aan hun romp ontbrak een
kiel. In vele graven vinden we afbeeldingen terug van bootbouwers die
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werken aan kleinere boten voor alledaags gebruik. Van papyrus maakte men
kleine vlotten, maar deze hadden een beperkte levensduur en draagvermo-
gen en werden daarom alleen door boerèn en herders voor het oversteken
van kanalen en moerassige gebieden gebruikt, en verder misschien nog door
edellieden bij het vissen of de vogeljacht.

Zelfs de zwaarste steenbrokken konden per boot worden vervoerd. Op de
reliëfs langs de verhoogde weg van Oenas zien we hoe grote monolithische
zuilen van rood graniet in de vorm van palmkapitelen voor zijn piramide-
tempel uit Aswan naar Sakkara worden verscheept. \Øe mogen niet zomaar
âannemen dat de Egyptische kunstenaar de verhoudingen van de maten der
boten en zuilen geheel betrouwbaar heeft weergegeven, maan de schepen
worden beschreven als 'beladen met granieten kolommen vân 2O el', d.w.z.
zo'n tieneneenhalve meter lang. In elke boot werden twee zuilenverscheept
en daaruit valt op te maken dat ieder schip dus minstens 30 meter lang moèt
zijn geweest. Geen van deze schepen is echter bewaard gebleven, hoewel
men bij de piramide van Choefoe bij Gizeh een ceremonieèl schip van meer
dan 40 meter lengte heeft gevonden. Elke daltempel van een pirámidecom-
plex uit het Oude Rijk stond met de rivier in verbinding via kãnalen die, als
de gebouwen in aanbouw waren, de belangrijkste aanvoerwegen voor al het
verkeer vormden. Volgens een fragment uit een autobiografische tekst van
een voor het transport verantwoordelijke ambtenaar duurde het zeven
dagen om de afstand van 900 kilomter over de rivier tussen Aswan en de
hoofdstad te overbruggen.

De Nijl is uiterst geschikt voor verkeer, en de bouw van speciale havens
of laadplaatsen was geen noodzaak. De granieten streek van deèerste cataract
ten zuiden van Aswan vormde een natuurlijke barrière voor schepen, maàr
men heeft ontdekt dat er pogingen werden ondernomen kanalen te graven
die nog grotere schepen moesten laten passeren.

De Egyptische zeeschepen toonden in vergelijking met de voor het
rivierverkeer bestemde boten een aantal bijzondere afwijkingen. De belang-
rijkste was een kabel die boven het dek de boeg met het achteischip verbonã,
de zogenaamde galgenlijn, en die voor een ovèrlangse steun zorgde en zo de
afwezigheid vân een kiel compenseerde. Dat de Egyptenaren de zeeën
bevoeren is boven alle twijfel verheven, maar het lijkt waarschijnlijker dat
hun schepen tijdens deze tochten eerder zo dicht mogelijk langs de Levant
of de kust van de Rode Zee bleven dan dat ze zich op volle zeè waagden.

Hoewel men het wiel kende en voor verschillende doeleinden ook
toepaste, bestonden er in het Oude Rijk geen wegen zoals wij die tegenwoor-
dig kennen. Lichte ladingen werden over smalle paden die langs de randen
van de akkers liepen op ezels vervoerd. Voor zover men weet waren ezels
bovendien de enige dieren die men bereed. Transport op wielen kende men
niet. Zware voorwerpen, bijna uitsluitend bouwmaterialen en grafuoorwer-
pen zoals stenen sarcofagen, werden met behulp van door vee voortgetrok-
ken houten sleeën vervoerd over zand- of modderpaden die speciaalwaren
b_ewerkt om de wrijving te verminderen. Meestal werden op deze wijze
slechts korte afstanden afgelegd, behalve tijdens mijnexpeditiei die diep.de
v/oestijn in werden gezonden en waarbij de menselijke spierkracht waar-
schijnljk de doorslag gaf.

De enige dieren die men tijdens het Oude Rijk kende en die voor de lange
expedities konden worden ingezet waren ezels, maar hun beperkte üaig-
vermogen en de noodzaakwater voor hen mee te ne'men legde de duur van
dergelijke tochten beperkingen op. De 'opzichter van Oppér-Egypte' Har-
choef beschrijft in zljngraftombe bij Qubbet el-Hawa veisèheidènè expedi-
ties naar het zuidelijke land van Yam onder de regeringen van Merenie en
Pepi II. De karavaan bestond bij een van deze tochlen uit driehonderd ezels
en de duur van twee van dergelijke tochten wordt zeven en acht maanden
genoemd.

Er is in de teksten geen bewijs te vinden voor het niveau waarop de
astronomische en gevorderde wiskundige kennis zich in het Oude Rijk
bevond, maar de exacte oriëntatie en de nauwkeurige maten der gebouwen
getuigen van het Egyptische vermogen de praktische opgaven die de bouw
van de monumenten stelde op te lossen. Hun benadering van wiskundige

De boucling der Egyþtenaren te¡4enouer bet
gebruik Dctn steen in de bouu lijkt nogal te

bebben uerschild tan hun benadering uan hun
beeldbouukunst. Beelden aan uisueel

aøntrekkelijke materialen werden niettemin
uaal< beschilderd,, Aan de andere kant maaktc
men uoor de temþels een oordeelkundige Þ"eus uit
de contrasterende klcuren uan geþolijst albøst,
basalt, graniet en kwarßiet,.
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problemen en hun oplossingen wâs ongetwijfeld meer empirisch dan theo-
retisch vanaard.

De Egyptische kalender was een van de uitvloeiselen van het astronomi-
sche bewustzijn.In een staat als Egypte, met een vergevorderd bureaucra-
tisch systeem, was om te kunnen plannen en voor een betrouwbaar date-
ringssysteem een kalender onmisbaar. Het kalenderjaar telde 365 dagen, die
werden onderverdeeld in drie seizoenen van vier maanden van dertig dagen
elk, en vijf extra (epagomenale) dagen. Theoretisch viel Nieuwjaarsdag met
het jaarlijkse begin van de overstroming samen en kondigde zo het eerste
seizoen aan, acbet. De eerste ochtendlijke opkomst van Sirius voor de zonna
een periode vân onzichtbaarheid vond ook ongeveer rond deze datum
plaats. Er bestonden echter twee factoren die er de oorzaak van waren dat
deze gebeurtenissen slechts zelden op precies dezelfde dag samenvielen.
Ten eerste begon de rivier niet elk jaar op dezelfde dag te rijzen en kon de
mate ervan jaar totjaar sterk verschillen. Ten tweede was het kalenderjaar
ongeve.er een kwart dag per. jaar korter dan het astronomische jaar, en
aangezien er geen maatregel (zoals het schrikkeljaar) bestond om deze
vergissing te corrigeren, liepen de kalender en de seizoenen in een tempo
van een mâând per I2O jaar uiteindelijk steeds meer uiteen. Aan het eind van
het Oude Rijk bedroeg dit verschil zo'n vijf maanden met het begin en
hadden de seizoenen, maanden en de dagen van de burgerlijke kalender elke
verhouding met de ware seizoenen van de natuur verloren.

Hoewel men in eerste instantie bepaalde gebeurtenissen die in de 'anna-
len'werden vastgelegd gebruikte om er de jaren mee aan te duiden, werd de
keus van deze naamgevende criteria uiteindelijk beperkt tot de (meestal)
tweejaarlijkse telling van het vee. Het jaar was òf dat 'van de zoveelste telling'
òf dat'na de zoveelste telling'. Tegen het einde van de lange regeringsperiode
van Pepi II werd de telling vermoedelijk een jaarlijkse aangelegenheid of
helemaal afgeschaft, want korte tijd later lijkt de aanduiding van het jaar
overeen te komen met de feitelijke nummering van hetaantal regeringsjaren
der koning.

Net als de wiskunde en astronomie was de geneeskunde evenzeer meer op
ondervinding dan op theoretisch begrip gebaseerd. Veel van de dokters
GoenoÐ die ons van het Oude Rijk bekend zijn,waren aan het koninklijke
paleis verbonden en maakten deel uit van het grote gevol g dat zich om de
gezondheid van de koning bekommerde. Sommigen bezaten titels die het
bestaan van een zekere graadvan specialisatie suggereren,zoals 'dokter van
de ogen van het Grote Huis' ßoenoe irti þ er - a Ð, d.w.z. oogarts, maar of dit een
juiste interpretatie is of een typisch Egyptische manier om de totaliteit inzrjn
samenvattende delen om te zetten enzeapartte presenteren (een dokter die
alle ziekten behandelt zou kunnen worden beschreven als oogarts, tandarts
etc. al naar gelang de ziekte die hijwellicht behandelÐ is niet duidelijk.

Sommige medische werken uit later tijden wordt een grote ouderdom
toegeschreven, maãr we weten niet of deze attributies echt zijn of dat zij
alleen maarwerden ingevoerd om hun waarde te verhogen. Tijdens de Vijfde
Dynastie werden medische voorschriften en recepten al beslist neergeschre-
ven. Toen de vizier\lash-ptah inaanwezigheid van Koning Neferirkare ziek
werd, ontbood de koning de koninklijke kinderen,lectorpriesters en leiden-
de doktoren en beval hij ze dozen met boeken te brengen en vermoedelijk
deze te consulteren, hoewel blijkbaar tevergeefs. Het flink beschadigde
verslag van dit voorval is te lezen in de graftombe van \üash-ptah bij Sakkara.

Het niveau van de medische competentie is ons geheel onbekend, want
van de medische verslagen uit deze vroege periode is er niet een bewaard
gebleven. \7elke empirische kennis der chirurgie men ook bezat, deze kon
nooit het resultaat zijn geweest van de ervaringen die men tijdens de eerste
mummificaties had opgedaan, want de balsemérs en dokters'behoorden tot
verschillende gespecialiseerde groepen en er bestaat geen bewijs voor enige
band tussen hen.

Tegen het begin van de Vierde Dynastie had het hiërogliefenschrift, dat
men bij de inscripties van graven en monumenten hanteerde, tot de eerste
langere teksten geleid. Tot op dat moment was het uitsluitend voor beschrij-
vende aanwijzingen met betrekking tot afbeeldingen, namen van ambtena-

Na het begin aan de Vijfd,e Dlnastie tuerden

þrioébeelden øaaþ bekwøam ueraaardigd en

wct.rcn zc weliswaør mooi om te zien, maar
zelden echt uitsteþ.ende kunstwerken. Het lcouten

beeld døt bekend stcLzLt ttls'Sbeikh el-Beled.'
(Hoofdman uøn bet Dorþ'in bet ArøbiscÐ en

dat bij Sakkarø øerd geuonden, is een þositieue
uitzondering en tlont een corþulente oud.ere man
met een merkwaardig exþræsief , scberpzinnig en

rustiek gezicht. Zelfs uanneer het beeld eerder een

tyþe dan een. þersoon uitbeeldt, is het bet tuerk
uan cen meesterbeeld.bouwer die in støat utas
zijn rol als bandwerksmctn te transcenderen,
Het werk døteert uit bet ei.nd aøn d,e Vierde of
het begin. uan. de Vijfde Dynøstie.

60



\c



ren op hun stèles en systematisch geordende offerlijsten gebruikt. Het
oudste type tekst dat in privégraven veel voorkwam was de'offers door de
koning geschonken' (b eteþ - d.i - ni so eÐ formula Dit was een kort gebed waarin
men de god der necropolis, eerst Anoebis, om teruggave verzocht van een
deel van de offers die hem door de koning waren aangeboden, maar
resulteerde uiteindeijk in een ingewikkeld geheel van allerlei wensen.

Naarmate de versiering van de grafkapellen grotere delen van de muren
in beslag begon te nemen, werden er ook flarden van gesprekken tussen de
afgebeelde mensen vastgelegd. De eerste echte vertelling verscheen als een
autobiografische tekst waarin de grafeigenaar voorvallen uit zijn eigen leven
beschrijft. In veel van de eerste teksten ligt de nadruk op de bezittingen van
de ambtenaar en hoe hij ze verwierf, vaak met hun beschrijving. Zo
vertegenwoordigt de tekst een permanent rapport dat hem ervan moest
verzekeren dat men zljn aanspraken op deze bezittingen nimmer zou
vergeten. Sommige delen van deze teksten zijn misschien letterlijke citaten
uit wettige documenten.

In de Vijfde Dynastie ontwikkelden deze autobiografische teksten zich tot
hele verhalen met betrekking tot het karakter en gedenkwaardige successen
uit het leven van de grafeigenaar. Deze teksten werden natuurlijk geïdeali-
seerd en maakten nimmer melding van enige mislukkingen. Tegelijkertijd
ontstond er een tendens de loftuitingen te formaliseren. 'Ik ben een door alle
mensen geliefde. Nooit heb ik tegen de koning of een persoon van gezag iets
verkeerds over iemand gezegd. Ik ben een geprezene door mijn vader, mijn
moeder enzijn heren in de necropolis,'stelt Necheboe inzljngraftombe bij
Gizeh. 'Ik geef brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten,' zegt
Pepinakht Haqaib bij Qubbet el-Hawa. Aan de ene kant vormt de simpele
aanwezigheid van deze verklaringen er misschien al een bewijs voor dat het
gedrag dat erin wordt beschreven niet beslist algemeen geldig was, l:'":raaî aan
de andere kant wijzen ze ook op een algemeen aanvaatde morele code
waaraaî men geacht werd zich te houden. De zorg zich ernaar te schikken
wijst erop dat iemands vooruitzichten voor het hiernamaals zouden worden
verslechterd door haar te negeren. Het idee van een morele beoordeling was
nieuw en wellicht het resultaat van nieuwe religieuze denkbeelden en met
name vân het toegenomen belang van Osiris dat gedurende de Vijfde
Dynastie algemeen verbreid werd.

Teksten over het verwerven van de graftombe komen veel voor, evenals
bedreigingen aan het adres van diegenen die zich schuldig zullenmaken aan
schending. Zo waarschuwt Akhtiotpe uit de Vijfde Dynastie bij Sakkara:
'SØat betreft hen die mijn graf met onzuivere bedoelingen zullen binnen-
gaan, of die het schade zullen toebrengen, de Grote God zaleen oordeel over
hen vellen.'

Het motief voor de invoering en ontwikkeling van teksten in grafkapellen
blijkt aldus nauw verbonden met het streven het bestaan in het hiernamaals
en de voortzetting van de cultus veilig te stellen, en kwam overeen met de
motieven die ertoe geleid hadden grafuersieringen en beelden in te voeren.

In tegenstelling tot de teksten in de grafmonumenten vertegenwoordi-
gen de zogenaamde leringen ßebøyÐ die op papyrus werden gesteld, een
puur literair genre. De vorm van deze composities is die van een advies van
een vader aanzijnzoonvia een reeks stelregels of instructies met betrekking
totzijn leven en werk. Deze werken vormen een merkwaardigmengsel van
theoretische morele principes en hun op vroegere ervaringen gebaseerde,
zeer pragmatische toepassing, en waren bestemd voor de selecte groep
geletterde ambtenaren. De aan iedere lering toegeschreven auteur is immer
een beroemdheid, zoals Prins Hardjedef uit de Vierde Dynastie of de vizier
vanlzezi, Ptahhotep, maar ofdeze toewijzingenmet de waarheid stroken is
niet helemaalzeker. '\üees niet arrogant met betrekking tot wat je weet, en
wees niet overmoedig omdat je een wijs man bent, maar raadpleeg de
onwetenden evenzeer als de wijzen. De grenzen aan het menselijk kunnen
zijn nog niet bereikt, en geen enkele expert is een volleerd meester . . . '

SØat stijl en inhoud betreft verschillen de officiële inscripties van de
monumenten niet wezenlijk van de zeer fraaivormgegeven administratieve
verslagen.

62



#
ffi
ffi
ffit!ìl
qfi

!ì;i
,]:

.:,',

.at:

',: l

liì

+
i:

:

s

De Piramideteksten vertegenwoordigen de enige grote verzameling van
religieuze teksten die tijdensher oude ñi¡k werdeã vãstgelegd. Met uiízon-
dering van het beteþ,-di-nisoet gebed bevátten privégrav"en ãoch religieuze
teksten noch afbeeldingen van goden. Het contãct m'et de goden was s'íechts
voorbehouden aan de koning. -

De oudste onbeschreven vellen papyrus, het materiaal dat voor alledaagse
administratieve doeleindenwerd ge6ruikt, heeft men bij Sakkara gevond"en
in de tombe van Hemaka, die leefde onder de regering ían Koninlg Den uit
de Eerste Dynastie. De produktie van dit schrljfmaíeúaal was bãhoorlijk
ingewikkeld en het zal enige tijd hebben gevergd het te perfectioneren, maar
van de eerste pgpyri is er niet een bewaãrd gebleven. ^

De meeste kennis die we van het ouãe Rijk bezitten is uit graven
afkomstig..Hoewel_de afbeeldingen in de graven der rijke Egyptenarä zich
hoofdzakelijk op de noden vañ de eigeãaar in her'hierñãmaals en hun
grafmonumenten zelf richten, tonen ze éveneens gebeurtenissen die in deze
wereld hebben plaatsgevonden. Het beeld dat eïuit ontstaat is misschien
selectret, mâar weerspiegelt toch de alledaagse realiteit.

Tot d.e ouerblijfselen oan bet meubilair dat bij
Gizeh in de graftombe uan Heteþ-beres I, d,e

boofdkoningin uøn Snofroe en de moed.er uan
Choefoe, uerd aangetroffen behoren een bed' een

bedbank, een gord.ijnkist, tutee stoelen, een

þalankìjn en uerscbeid.ene kisten. Ze zijn met
koþer beslagen en bun. decoratie bestøøt uit
geciseleerd bladgoucl en inleggingen aøn goud.,

cørneool en geglazuurd. aardeuerk, De bier
getoond,e meubeLstul<þ.en uit bet Egyptisch
museum in Cat'ro zijn uolled.ig met d,e in het graf
get onden oorsþronL<elijke materialen
gerestaureerd,
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HET ECONOMISCHE
LEVEN

'lVat de dorþen uøn de grøfscbenking betreft die de koning mij uoor mijn
beaoorrad,ing heeft øangeboden , . , bun met de stem gebracbte offers zullen
uøn hen tot mijkomen in mijn graf dat zich beuind,t in de necroþolis uøn de

þirømid,e genøamd Chefren is Groot. . . ' ')i

Terwijl gedurende de eerste twee dynastieën de economische exploitatie
door de centrale autoriteiten van de provincies buiten Ineb-hedj-redelijk
binnen de grenzen was gebleven, ondervond deze tijdens het begin van de
Derde Dynastie een snelle groei. De dorpsgemeenschappen die eerst nog de
basis van de Egyptische landbouwproduktie hadden gevormd, ondergingen
nu een systematische transformatie. De controle die door de staatsregering
werd uitgeoefend, versterkte haar greep.

De ingrijpende veranderingen die plaatsvonden werden bespoedigd door
de introductie van de bouw vân stenen monumenten. Meer dan wat ook
waren het de bouw van de piramide en de vorming van organisaties die voor
de koningscultus moesten zorgdragen welke met de piramides waren
verbonden, die de samenleving en economie van het Oude Rijk hun gestalte
gaven. Dergelijke projecten stimuleerden technologische en culturele vor-
deringen en verscherpten de verschillen tussen de uiteenlopende lagen van
de samenleving die ze uitvoerde. De piramide vormde een materiële uiting
en een bevestiging van de twee grondbeginselen van staatsideologie en
religie: de buitengewone positie en rol van de koning en het geloof in een
voortbestaan na de dood.

Het is gebruikelijk dat men voor de ongeëvenaarde afmeting en perfectie
van deze massieve bouwwerken die aan het begin van de Egyptische
geschiedenis werden opgericht de nodige bewondering opbrengt, maar nog
indrukwekkender is het organisâtorisch en leidinggevend vermogen vân
degenen die over dergelijke ondernemingen de leiding voerden, om over
hun moed, verbeeldingskracht en zelfuertrouwen om het uit te voeren nog
maat te zwijgen. Om de stenen op de bouwplaats te hanteren waren enorme
aantallen arbeiders nodig, en voor het delven en het transport ervan, het
aanleggen en onderhouden van de wegen en constructiehellingen, de
Ievering van gereedschappen, de zorg voor de trekdieren en de bevoorrading
met water, voedsel en andere levensbenodigdheden nog veel meer. Het
leger arbeiders werd door vele opzichters en schrijvers vergezeld. De
beeldhouwers konden pas aan hun reliëfs beginnen nadat de bouwwerken
waren voltooid. De logistiek van deze operaties moet werkelijk afschrikwek-
kend zijn geweest. Zelfs indien het grootste deel van het werk dat om veel

. Van een tekst uit de Vijfde Dynastie, nu in het museum van Caïro, CG 1432, m.b.t. de
schenking van een grafbijGiza.

De grafkømer aan de trøþþirømide aan Netjerichet die ziclc onder bet grondniueau beaindt, is

uia een hellende schacL¡t aanuit bet noorden toegankelijk.
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l)c oþlaomst uctn dc grote stenen bouuuerþe tt

¿tan bct begin uan de l)erde l)yrtastie brctcbt
zoucl de uerancleringen in de sctmenleuin5' ctls

clie in de kunst en arcbitectuur flink oþ gang.

Van buitenctf gezien i'miteerde n tle nturen ucLtt

NeLjericbets omheining bet a¿tnzien uan cle

nisrijke buitenzijcle der grcr.ftonben uit de Eerste

l)ynctstie, dìe zelf bun uiterlìjk uennoeclelì.ik
,Lueer cta,n beL koningsþaleis badclen ontleend. In
hetheb-secl-cleel aan cle ontbeining ltottude men
in de nttn'en beuesLigde zuilen met lzapitelen in
de uornt uan þaþyrusscbernen, Zelfs nu nog

domineerl de trctþþircntide de necroþolis unt
SakkarcL. Zouel de nluren uan d,e ontheining als
uele andere gebouwen zijtt gedurencle de .ictren
uan zorguuldig onderzoeL" en uerL" onder Ieiding
ucm J.-P. Lctuer gerestctureerd.
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arbeidskrachten vroeg tijdens de overstromingsmaanden werd verricht,
wanneer er op de blankstaande akkers weinig te doen viel, was het aantal
mensen wier bevoorrading tot de staatsverantwoordelijkheid behoorde zo
groot dat het oude systeem dat slechts op de beperkte behoeften van het

þaleis was ingesteld, het in onveranderde vorm niet aan zou kunnen. De
meeste regeringstechnische veranderingen die nu in de organisatie van de
landbouw werdèn ingevoerd kwamen tot stand onder druk van de noodzaak
tot produktieverhoging.

Vanaf het begin der Derde Dynastie werden er in heel Egypte nieuwe
koninklijke boerenbedrijven (boet-aaÐ gevormd. Vele ervan werden ge-
sticht onder de regering van Koning Snofroe, onder wie een ongekende
toename van het aantalmonumenten plaatsvond. Op de zogenaamde Steen
van Palermo staat in de'annalen'bij een van zijn jaren:'F{etiaar van: de
vorming van 3 5 landerijen met mensen en 1 2 2 veeboerderijen; de bouw van
100 el Dua-tau,i schip van coniferenhout en twee 100 el schepen van
cederhout; de zevende telling; de hoogte van de overstroming in de velden:
vijf el, een palm, een vinger.'

De imponerende bouw van piramiden had een vèrstrekkende invloed op
de Egyptische gemeenschap en economie. Cultus- en later eveneens
tempèlorganisaties vormden nu een belangrijk element in het leven van de
natiè. Hun economische afhankelijkheid van de centrale overheid nam
gestadig af. Toen in het midden van de Vijfde Dynastie de koninkliike
ðultusorganisaties een rol in de materiële ondersteuning van staatsambtena-
ren begonnen te spelen, was dit een aanduiding voor een belangrijke
verschuiving van het evenwicht van de economische macht die tot dan toe
op landbezit gebaseerd was geweest. Van toen af aân vertegenwoordigden
déze instanties een hoofdrol in de staatseconomie en fungeerclen ze als de
voornâamste distributiecentra van nationale produkten.

De koning begon de voorbereidingen voor de bouw van zljn eigen
piramidegraf al vroeg in zijn regeringsperiode en trof tevens de wettelijke
maatregelen voor de theoretisch oneindige instandhouding van zijn postu-
me culius in de tempel naast de piramide. De belangrijkste materiële eis
waaraan de cultusorganisatie moest voldoen was het garanderen van de
levering van voorraden, zoals brood, bier, vlees en gevogelte. Een deel ervan
werd op een altaar van de tempel aan de ziel van de overleden koning
'aangebõden', terwijl de rest door het tempelpersoneel werd geconsumeerd.
De voorraden waren van verschillende bronnen buiten de tempel afkomstig.
Restanten van het papyrusarchief van de cultusorganisatie met de naam'De
ba-zielvanKoning Kakai [ : Neferirkarel'bijAboesir tonen ee n nauwkeuri-
ge boekhouding :'dag 2 3 . Y anuit de Residentie overgebr acht : 2 d¿s-kruiken
(inhoud niet gespecificeerd); 4 kruiken met zefet (een ongeïdentificeerde
vloeistoÐ; I betja-brood;2 betjat-l:roden; 12 eenden. Vanuit de opslagplaats
van het landgoed in het dal lra-sbd van Koning Kakai: 3 des-krurken;
I þezen-brood; 1 ander soort brood. Van de hoofddokter Rachoef overge-
brãcht: 1eend.'De volgende dag, de 24ste, werden vanuit de Residentie
precies dezelfde hoeveelheden voorraden overgebracht. Andere goederen
die men die dag ontving waren: 'overgebracht van de zonnetempel genaamd
De Meestgeliefde Plaats van de Zonnegod Re 2 betjct-broden; 6 betjat-bro-
den;2 þezen-broden, 1, koek, 1O eenden.'In alle gevallen werden tevens de
namen van degenen die de schenkingen hadden aangevoerd vastgelegd.

Niet alle voorraden die naar de cultusorganisatie werden gebracht bleven
daar ook, omdat een dergelijke instantie namelijk over zijn eigen'klanten'
beschikte aan wie hij op zijnbeurt sommige van de schenkingen overdeed
voor gebruik in hun eigen graf.

Om zijn cultus te beschermen en de economische onafhankelijkheid
ervan te bevorderen, schonk de koning vanaf het begin van de Vierde
Dynastie zijn cultustempel gewoonlijk een hoeveelheid landerijen die de
tempel direct van voorraden zouden kunnen voorzien. Sommige van zulke
landerijen lagen in het dal niet ver van het lage deel van het piramidecom-
plex, maar dè meeste bevonclen zich op grotere afstand. Vaak betrof het
ñieuwe ondernemingen op nog niet cerder geëxploiteerde grond, vooral in
de Delta waar nog vrij land beschikbaar was. Om deze gronden te cultiveren
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werden er boeren, vee en wcl'ktuigen van andere kroongebieden overgc-
bracht cn leverden militaire cxpeclities buitenlanclse gevângenen, vooral uit
Nubiö en Libië. De landerijen van Snofroc's cultusorganisatie worden in de
daltcrnpel van'zljnzuide lijke piramide bij Dahsjoer voorgcsteld als een stoer
bocre nvrouwen, waarvan iedel een symbolische schaal mct offers draagt. Op
hun hoofden clragen zij de hiöroglief voor'een landgoed van Snofroe', en huñ
naam stâât ernaast geschreve n . 'Ze ztjn in twee groepen verde eld en worden
voorafgegaan door het symbool van de provincie waarin zij waren gelegen.
Het is kenmerkend voor dc Egyptenarcn dat zij iets op levendige en
aantrekkelijke wijze preserltcren wat ook een clroge en nogal saaie wee rgave
van een systematisch opgestelcl wettig document had kunnen worden. Zo
wordt de standaarcl var-r de plovincie Ilare (de vijftiende van Opper-Egypte)
door dric van dergelijke personen gevolgd die respectievelijk de landerijen
'tr-Iet Visrret van Snofroe','IHet þcLl'<-brood van Snofroe'en 'snofroc is Groot'
voorstcllen. De standaard van cle Oryx-provincie (het zestiende vau Oppcr-
Pgypt") pt.senteert ee n groe p van vijf landerije n:'De Vre ugde.van Snofioe',
'I)e Dansers van Snofroe', 'I)e \üeg van Snofroe', 'snofroe is Rijk aan
\Øeiclen' en'Dc Voedster van Snofroe'.

In de tweede hclft van de Vijfde Dynastie toont een aanzienlijke toename
van cle verschijning van titels die aan de piramiclen warcrì verbonden dat dc
cultusor¿,;anisatic een onverbrekelijk clement van hct centraal-economisch
be leid van het land was geworden. Voor<Jien hacl het personeel, met aan het
hoofel een 'opzichtcr van de pirami<1e' Gn'ti-rct neÐ,-tsestaan uit een lector-
priestcr die de dagelijkse rituelen lcidde en zijn assistenten, 'part-time'

De þirantide uctn Alctloe nt uertege nuoordigt tlc
ouergangslasa ìn de otttuiþl<eling uttn cle

onbeinde trctþþîrdnitle ttctcLr bet uolledige

þiranìdecontþlex. Het cl¿tl ucLn het contltLex is

ccltter nop niet ttitgegrouan en LUe ueten rlus nog
niet of cr zìch bij tle daltenpel ool.< een

þ i rct nt i d edo r þ be uo ntl.

69



De insþectie actn uee en aogels, utaaronder
kraanaogels, in de tombe aan Ti uit d,e Vijfde
Dynøstie bij Sakkarø. De gerestaureerde
sþleetoþening is er een uan drie uelke de

offerkamer met de erachter liggende aerzegelde

ser dab ( bee ld,en kam eÐ uer bi n de n.

priesters die waeb ('de zuivere') of bem-netjer (dienaar van god') werden
genoemd. Ze w ar en georganiseerd in vijf 'gilde n' (zø), die elkaar maandelijks
ãfwisselden. De namen van deze 'gilden'waren overgenomen uit de scheeps-
terminologie. Buiten diensttijd waren de priesters handwerkers, ko.ks,
boerenknethten en andere geschoolde of halfgeschoolde arbeiders van het
'piramidedorp' geweest. Dit was een vestiging die in het dal bij de ingang (de

daltempeD van ñet piramidecomplex was ontstaan. De sociale status van de
mensen die er leefden was nauwelijks hoog te noemen. Nu echter begonnen
zelfs de hoogste ambtenaren van de regeiing taken te bekleden die met de
piramiden iñ verband stonden. Zo woidt de vizier Akhtihotpe, die leefde
âan het eind van de Vijfde Dynastie, in een scène van zijn graftombe
beschreven als: 'opperrechter en vizier, opzichter van de brede hal, kamer-
heer van de koniñ!, ioen-kenmoef-priestár, rechter efi adi-nxer-ambtenaar,
priester van de godin Maat en opzichter van de twee dorpen en inspecteur
van de twee piiamiden genaamd Djedkare is Schoon en Menkauhor is

Goddelijk onder de Cultusplaatsen.' Misschien was het door het groeiende
tekort aan ongei-ixploiteerd land dat de koning zijn cultus gebruikte omziin
ambtenaren tè onäersteunen of hun graven van voorraden te voorzien. Een
formele benoeming op een'gesalarieerde'priesterfunctie in naam in een
dergelijke organisatie bood aanspraak op een zeker inkomen uit de bronnen
vanie iempðl of op het gebruikvan eeñ deel van het land der tempel in_de
vorm van eèn of rneerdere landerijen. Dit werd een van de mogelijkheden
voor de benoemde om aân officiële ('ex officio') bezittingen te komen die hij
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Links en linksonder: Een þrocessie uan
balfgoddelijke þersonificaties in Saboere's

cultustemþel bij Aboesir wordt geleid door de

Neder- Egltþtßcbe Hapy (symbool uan
urucbtbaarheid) en telt Nechbet (betekent

'ontkiemen' en is niet uerbonden met de godin
NecbbeÐ en lØadj-wer ('bet grote groen', hetgeen

waarschijnlijk zr¡ueel betekent ak'watermassa').

Rechtsonder: tot bet uoedsel dat men naar het

graf bratbt beboordcn r,¡oþ. uissen. Er bestaat geen

twijfcl ouer dat ze werdtn ge1ctcn, tenmittslc
cloor gewone tnerLsen, en toch kuamen ze onder

de standaørdoffers niet uoor. Dit zal misschien

bet ger.tolg zijfi geweest uan religieuze uerboden

uolgens uelke uis geen'zuioer' aoedscl uas, De

offerdragers hier besluiten een lange oþtocbt uøn
personificaties uan de landerijen uan
NelermacLt Zijn graftombe uit bet begin uøn de

Vierde Dynastie beuindt zicb bij A\edoem.
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Het slacbten uctn ossen of sþiesbokken is in bijna
elke grafkøpel te zien, maar d.eze

beu oorracli ngs s cènes tueers þ i egelen n i et
noodzakelijkeruijs de alledaagse reali te it. Vlees
uas luxueus uoedsel dat de boeren zicb
nautuelijks konden ueroorlouen, Dit reLiëf
beuindt zich in de graftombe uan Prinses
Sesb-seshet ldoet uit de Zesde Dyastie bij
Sakkara.

zelf zijn leven lang mocht houden, maar zijn erfgenamen moesten het weer
teruggeven. Met elke piramide verdween er onvermijdelijk opnieuw een
groot deel gecultiveerde grond uit de beschikbare bronnen van de centrale
autoriteiten, maat deze maatregel betekende dat nu tenminste een deel
ervan eige nlijk tweemaal werd gebruikt, namelijk als donatie aan de konink-
lijke cultusorganisatie en als onderhoud van de ambtenaren der koning.

Twee van de veertien landerijen die in het graf van de ambtenaar Nen-
cheft-ka bij Sakkara uit de Vijfde Dynastie worden opgesomd, waren 'De
Ladder van Oeserkaf' en 'Oeserkaf is Schoon van Geest', terwijl de namen
van drie andere luidden: 'Hathor wenst dat Sahoere leeft', 'Aan Sahoere de
Geest' en'De Vloed van Sahoere'. Nen-cheft-ka's aanspraak op deze landerij-
en als zijn officiële bezit w as,naar zijntitels getuigen, ongetwijfeld gevolg van
zijn bindingen met de piramiden van Oeserkaf en Sahoere als priester in
naâm.

De aantasting van de staatsbronnen door de vorming van koninklijke
cultusorganisaties werd nog versterkt door het uitvaardigen van bescher-
mende decreten die de leden van de plicht tot belasting en staatsarbeid
vrijstelden. Een dergelijk decreet werd in het jaar van de eenentwintigste
telling door Pepi I uitgevaardigd voor'de cultus van de Koning van Opper-
en Neder-Egypte, Snofroe, in de twee piramiden met de naam Snofroe
Verschijnt. De Majesteit van Horus Meritaui [: Pepi I] verordende voor
hem [d.w.z. Snofroe] dat zijn piramidedorp zal worden vrijgesteld van de
uitvoering van enig werk voor het bestuur van krooneigendommen en van
het betalen van enige belasting aan ieder belastingdepartement van de
Residentie, en van elke opgelegde arbeid door ieder departement van
verplicht werk, ongeacht wie hen opdraagt.' Het decreet beschrijft vervol-
gens uitvoerig allerlei mogelijke verplichtingen die aan de inwoners van de
piramidedorpen zouden kunnen worden opgelegd en verbiedt met nadruk
hun oplegging aan deze cultusorganisatie.

Tijdens deZesde Dynastie waren zelfs de zeer hoge ambtenaren erg trots
op de nederige titel'vestiger' kbenti-shòvan hun koningscultusorganisatie.
Aan de linkerzijde van de deur naar zijn grafl<apel bij Sakkara staan de
volgende titels van Meriteti, zoon vân de vizier Mereroeka en zelf vizier
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onder Koning Pepi I: 'Inspecteur van de dienaren van de god van de
piramide Merire is Opgericht en Schitterend, vestiger, koningszoon, graaf.,

enige metgezel.' De titel 'koningszoon'was vanzelfsprekend slechts een
beleefdheid en hem gegeven om zljn rang aan het hof te verhogen. Het
grootste voordeel van de titel'vestiger'was misschien wel de vrijstelling van
uiteenlopende staatsverplichtingen die de drager nu als lid van de koninklij-
ke cultusorganisatie genoot.

De complexe maatregelen die voor de postume cultus van de koning
werden getroffen kenden hun parallel bij degenen die tot de bevoorrechte
klassen behoorden, zijhet op veel kleinere schaal. Tot de unieke rol van de
koning behoorde ook de verplichting om de instandhouding van de doden-
cultus van zijn ambtenaren en familieleden te garanderen. Deze verplichting
betrof enerzijds het bouwen van de graftombe en anderzijds de levering van
de benodigde offergaven en voorraden. De graven van het overgrote meren-
deel van het gewone volk bevond enzich evenals vroeger op begraafplaatsen
aan de rand van de woestijn, en de cultusbepalingen van de hogere lagen der
samenleving lieten hen onaangetast.

In eerste instantie werden alle graftomben binnen de grenzen van de
begraafplaats der koningspiramide waarschijnlijk als gunst van de koning
door koninklijke arbeiders gebouwd en bevoorraad. 'En wat deze tombe van
mij betreft, het was op bevel van de Koning van Opper- en Neder-Egypte
Menkaure - dat hij eeuwig moge leven!- dat hijwerd gebouwd, toen een
koninklijke reis naar het piramideplateau werd ondernomen om het werk
aan de piramide genaamd Menkaure is Goddelijk te inspecteren, in aanwe-
zigheid van de koninklijke architect, de twee voormannen der handwerkers
en de handwerkers zelÍ,zodathij het werk aan het gebouw kon controleren.
Vijftig man werden aangewezen om er elke dag aan te werken en de

Tot bet bouwþlan aan de grafkapel uan
Ptab-shepses bij Aboesir beboort onder meer een

grote hof met zuilen. Het midden uan de hof was
oþen naar de beme[ maar de nu in aeruøl
rakende arcbitrauen ondersteunden uroeger

stenen þlaten, zodat er zicb een ouerdekte

uandelplaats ombeen beaond.
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De aerdeling uøn de economische bronnen die
uoor bet in stand Isouden r¡øn de dodencultus
beschikbaar uøren weersþiegeld,e zicb in de

afmeting en ktualiteit uan bet graf, boeuel bet
terugbrengen bieruøn tot een simþele uergelijking
niet gerecbtuøardigd is, Degenen die bun positie
tijdens hun leuen konden benutten om zichzelf
uan grote en þrachtig uersierde grauen te

uoorzien waren niet noodzøkelijk slecbts degenen

met de belangrijkste functies in de staatsregering.
Euenmin kunnen tue de toe- of afname uan de

afmetingen r)er grøuen direct aøn het belang uan
het uitgeoefende ambt koppelen. De mastøba
uct n Neoeserre's uizier Ptøb-sbeþses domineert
door zijn grootte en architectuur de hele

necroþolis bij Aboesir.

zuiveringstent van de balsemingsplaats voor te bereiden. Ziine Majesteit
gebood dat niemand vân hen âan een andere taak gezetmocht worden totdat
het werk was voltooid.' De beschadigde inscriptie noemt verder'het bren-
gen van de steen van de groeven bij Roau om het bouwwerk met kalksteen
te bemantelen, en twee stijlen voor de deuropening vân de tombe'. De uit
steen gehouwen tombe van Debehni, waarvan de bouw ook in de tekstwordt
beschieven, kan ten noorden van de verhoogde weg, die bij Gizeh naar de
piramide van Menkâure leidt, nog steeds worden bezocht.

Yanaf de Vierde Dynastie begonnen bij het bouwen vân grâftomben
privéondernemingen een belangrijke rol te spelen. 'De necropoliswerker
Pepi is tevreden over het contract dat ik met hem heb opgesteld', beweert
de-schatmeester van de koninklijke graanschuur Neferher-en-ptah op de
draagbalk van de ingang vanzijntombe bij Gizeh, gedateerd op de Vijfde of
Zesd.e Dynastie. 'Ikheb deze beelden laten maken door de beeldhouwer die
voldaan is met de beloning die ik hem gaf, zegt de priester Memi in de
inscriptie op een van de twee beelden die in ziin graf bij Gizeh werden
gevonden. De handwerkslieden die de bouw en versiering van de graftombe
van Hetep-her-akhti bij Sakkara op zich namen, 'deden het voor veel brood,
bier, stof, olie en gerst;' terwijl Metjetji, aan het eind van de Vijfde of het
begin van de Zesde Dynastie, over iedereen die in zijn graf heeft gewerkt
beweert: 'Ik heb ze - nadatze het werk erâan hadden voltooid - met koper
uit mijn officiële bezit tevredengesteld, terwijl ik hen ook stof heb gegeven
en met brood heb gevoed van mijn officiële bezittingen.'

De graftomben werden op verscheidene historisch ontwikkelde manie-
ren van voorraden voorzien die vaak tegelijkertijd werden toegepast. De
offervoorraden konden als 'offergave van de koning' (beteþ-di-nisnoeÐ van
een koninklijk bezit of een koninklijke cultusorganisatie afkomstig zijn. De
praktische nadelen van deze methode waren aanzienlijk, en zo bestaat er
àeker vanafhet begin van de Vierde Dynastie het bewijs dat de 'offergave van
de koning' in landschenkingen overgaat. In zijn zuiverste Yorm V)oet-ka,,
'landgoedvan de geest') bestónd een dergelijke schenking uit een landgoed
met þersoneel, vèe en werktuigen dat, om in de vereiste benodigdheden
voorlijn graf te kunnen voorzièn, de grafeigenâar eens en voor al cadeau
werd gédaãn. Een derde methode om de offers voor het graf veilig te stellen
was dð'retournering fu ed,jeÐ vanvoorraden van de koningscultus of tempel-
organisaties of andère giaven. Een deel van de inkomsten die door de
ooispronkelijke instantie werden ontvangen, in het meest extreme geval
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een graftombe, werden teruggezonden of herverdeeld om als offers in een
ondergeschikt graf te dienen. Deze wettige regeling was kenmerkend voor
de wiize waarop de produkten onder verschillende ontvangers werden
verdeeld, en we herkennen haar in vele vormen en verschillende lagen van
de Egyptische samenleving. In een tekst van de tombe van Persen bij
Sakkãra, gedateerd op het begin van de Vijfde Dynastie, vinden we dit
voorbeeld:'Het brengen van offergaven voof een presentatie met de stem,
aan de inspecteur van het Grote Huis, Persen, bestaande uit retouroffers van
betja-brood, þezen-brood en zefetleen onbekende vloeistofl, afkomstig van
de tempel van Ptah Bezuiden-zijn-Muur voor de koningsmoeder Neferhet-
pes dagelijks tot in den eeuwigheid - hem gegeven voor een presentatie met
de stem in de tijd van Koning Sahoere.' Sommige inkomsten die het graf van
Koningin Neferhetpes van de tempel van Ptah uit de hoofdstad ontving,
keerden naar Persens eigen postume cultus terug, misschien wegens een
positie die hij aan het hof van de koningin had bekleed. Zo'n herverdeling
van de schenkingen kon verscheidene malen opnieuw plaatsvinden, omdat
de grafeigenaâr een deel van zijn inkomsten aan graven vanziin onderge-
schikten en minder belangrijke huisgenoten kon toewijzen. Dit is het
denkbeeld dat besloten ligt in het begrip imøÞ.boe,'iemand die wordt
voorzien'. Iemand wer d imøl<boe doordat hem een deel werd beloofd van de
offers die een god (d.w.z. vanzijn tempel) of een koning zouden worden
geschonken , maàÍ ook van die welke aân een belangrijke ambtenaar of een
van de koninklijke familieleden werden geschonken waarmee hij op de een
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Ptabboteþ acbter een tøfel uol pløne broden (d.ie

recbt ouereind staan), boudt een stenen beker met
een welriekende zølf aøn zijn neus. De ruimte
bouen en onder de tøfel is uolgelød,en met uoedsel-
en d.rønkoffers. Ptahhoteþ leefd.e øøn bet eind
uan d,e Vijfde Dynøstie en zijn graf beuindt zicb
bij Sakkarø,

of andere manier verbonden wâs. In zljn graftombe bij Gizeh wordt Netjer-
poenesoet beschreven als de 'bezitter der bevoorrading' van de Koningen
Radjedef, Chefren, Menkaure, Shepseskaf, Oeserkaf en Sahoere. Aan het
einde van het Oude Rijk beweerde de lagere ambtenââr Chuen-ptah dat hij
'iemand die wordtvoorzien door de prins doorafkomst Meri'is, waarmee hii
bedoelde dat hij het voorrecht van ontvangst van een deel van de offers van
de grote mastaba van de vizier Mereroeka (Meri was zijn bijnaad bij Sakkara,
in welks nabijheid hij was begraven, genoot of hoopte te genieten. Het was
tijdens het Oude Rijk heel gewoon dat een grafeigenaar zichzelf afschilderde
als 'voorzien door' de goden van de necropolis, zoals Anoebis of Osiris, of
'zijnheer', d.w.z. de koning. Een vrouw kon'worden voorzien door haar
echtgenoot'. Deze gevallen, gewilde benamingen zonder wettige grondslag,
getuigen opnieuw van Egyptische kijk op persoonlijke afhankelijkheid en
bescherming.

In de graftombe werden voedsel en drankoffers voor een stèle (grafsteen)
die op een deur met verschillende paren stijlen en draagbalken ('schijndeur')
leek, op een speciale stenen tafel of in een schaal geplaatst. De ceremonie van
het'brengen van offers met de stem'werd door een lectorpriester uitge-
voerd. Indien de tombe over geschonken landerijen ØjeÐbeschikte, waren
de mensen die erop werkten wettig met het graf verbonden. Ze assisteerden
bij de grafrituelen en werden daarom als de'dienaars van de geest' $em-kø)
en'onderdeel van de schenking' (ni-d,jeÐ beschreven.
\Øanneer de tombe niet over zijn eigen personeel beschikte konden er
'dienaren van de geest'worden gehuurd in ruil voor contrâctueel omschre-
ven voordelen, vaak het gebruik van land zonder eigendomsrecht. Normaal
gesproken was de oudste zoon en erfgenaam de verantwoordelijke voor de
zaken met betrekking tot zijn vaders grafschenkingen zodat het beheer van
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het eigendom in dezelfde familie bleef, maar ingeval er geen kinderen waren
kon het ook de weduwe zijn. \Tanneer er helemaal geen familie bestond
werd er een 'broeder van de schenkinge n' (sen djeÐ aangesteld, in wezen een
professionele manager.

Met uitzondering van de tempel van Ptah in de hoofdstad, de tempel van
Re-Harakhti bij Ioenoe (Heliopolis) en de zonnetempels waren er voor het
midden van de Vijfde Dynastie maar weinig religieuze instellingen waarvan
het economisch belang de geestelijke betekenis evenaarde. De donaties van
de koning voor het instandhouden van de rituelen in deze tempels beston-
den vaak uit produkten uit staatsmagazijnen of staatslanderijen. Op de poort
van de zonnetempel van Koning Neoeserre bijAboe Ghoerab staat een lijst
met offers die in verband met verschillende religieuze feesten werd aangebo-
den, waarschijnlijk een kopie van een document uit het koninklijk archief.
Helaas is de lijst slechts zeer gefragmenteerd bewaard gebleven. Voor het
Nieuwjaarsfeest behoorden tot de offers behalve þezen-broden ook melk en
honing. Voor het'uitkomen', d.w.z. de openbare feestoptocht van de god
Min ontving de tempel 1000 þezen-broden, een os, tien ganzen, honing,
secbet-graan, tarwe en'allemaal zoetigheden'. Het jaartotàalaanhet eind van
de lijst komt op 100.800'porties', bestaand uit brood, bier en koeken,
7720 þezen-broden, 1002 ossen,1000 gãnzer',etc. Of tot dezeaantallenook
de offers voor de speciale gelegenheden behoren of dat ze slechts de
dagelijkse giften voorstellen is niet duidelijk, l:-:raar ze tonen wel de grote
hoeveelheden voedsel die per jaar een enkele tempel passeerden. Deze
produkten werden niet als offers aan de zonnegod'verspild', maar door het
tempelpersoneel geconsumeerd of weer ergens anders heengezonden.

Een factor van groter belang voor de Egyptische economie waren de
landdonaties aan deze tempels. De oppervlakte van het op deze wijze

In bet midden ocLn xual nroeger de bof met zuilen
in het oostelijke deel uan Teti's cultu*emþel bij
Sakkara was, is nu een ongeLuoon geërodeerd

blok albast te zien, Het is alles wat er nog rest

uan een groot altøar dat met de namen aan de

koning en þersonificaties aan de þrouincies was
aersierd. Of dit børeffende altaar nu functioneel
of slechts rymbolisch was is niet duidelijk. Ouer

de betekenis a¿tn een ctnder, ooereenkomstig

øltaør kunnen u)e meer met zekerheid zeggen.

Het is uerlorengegø,ctn, ma,ar oorsþronkelijÞ.

stond, bet ín bet binnenste, ue*elijke deel uan de

temþel en bracht men er offers uoor de

dodencultus uan de koning d,ie tegenouer de stèle

G cb ijndeuÐ tuerden ge þ laaßt,
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In de stenen graaen die Koning Choefoe uoor zijn
ambtenøren en koninklijke fømilieleden liet
bouuten uerd een nieuw soort stèle ingeuoerd,
lYegens bun uorm (breder dan boog) uorden ze

þlaaßtèles genoemd, Ze werden in koninklijke
werkþlaatsen getnctakt en door de koning aøn de

gra.feigena.nLr aangeboden en ze uertlnen dan ook

een buitengewoon niueøu ua.n ua,kmanschaþ. Ze

werden slechts gedurende een beperkte þeriode bij
Gizeb gebruikt. Deze stèle beboort aan Prinses
Nefertiabt,

geschonken land kon per donatie aanzienlijk verschillen. Volgens de'anna-
l-en'op de Steen van Pálermo ontving de godin Hathor, wiens cultus met het
dalgedeelte hø-shò van het piramidecomplex van Koning Sahoere _bij
Abóesir was verbonden, in het jaar na Sahoere's tweede telling iets meer dan
twee aroura s (setjaÐland, ongeveer een halve hectare. In het jaar na de derde
telling van Oeserkaf ontving de god Re in een enkele gift meer dan
17O4ârouras, d.w.z. 4TOheciare. Gedurende de Vijfde Dynastie werden
dergelijke donaties op grotere schaal zelfs aan provinciale tempels gedaan.
Diihad tot resultaa[ dat heel wat plaatselijke ambtenaren flink van de
priesterfuncties die ze in hun lokale tempels vervulden konden profiteren,
èn dit versterkte hun groeiende economische onafhankelijkheid van de

centrale regering. Het toenemend aantal graven in de provincies aan het
eind van het Ouãe Rijk getuigt hiervan, mââr weerspiegelde geen tendens
naar politieke autonomie.

Hét meeste land dat niet tot de talriike koningscultus- en tempelorganisa-
ties en grafschenkingen behoorde en dat niet als officieel bezit door privé-
burgers werd verbouwd, werd door de staat als onderdeel van het'kroonbe-
zit'-aangemerkt. Dit land werd bestuurd door de Residentie (kbenoò, die
tevens ðe belastingen onder haar beheer had en zohetgrootste deel van de
staatsinkomens controleerde. Slechts een zeer klein deel van het land bleef
misschien in privébezit,hetzijvan individuele burgers hetzij van de restan-
ten van de oorspronkelijke dorpsgemeenschappen.

De mankracht die men geduiende een zekere periode voor het bouwen,
delven en andere door de staat georganiseerde projecten nodig had, werd uit
alle delen van het land betrokkèn. Alleen degenen die door speciale konink-
lijke decreten van staatsgedwongen arbeid (utenuetof. køÐwaren vrijgesteld,
waren in staat aân deze iwarcverplichtingen te ontsnappen. Op gelijke wijze
wierf de regering voor die koninklijke landerijen waar men een tekort aan
mankracht-had tijdelijke hulp voor het boerenwerk, zoals veehoeden. Een
door Pepi II in het jaar na de elfde telling uitgevaardigd decreet voor de
tempel van de god Min bij Gebtioe (Koptos, tegenwoordig QifÐ, verbiedt
het ôpleggen van dergelijke plichten aan het tempelpersoneel: 'Mijn Majes-
teit sfaat niet toe : dat ãe aan liet werk worden gezet in veestallen, boerderijen
met vee, ezels en kleinvee [d.w.z. schapen en geitenJ; het beheer van kudden
of elke andere gedwongen arbeid of belastingheffing door het bestuur van
krooneigendommen, voor de duur van de eeuwigheid.'

De bellastin g @edþÐ in natura richtte zich meer op instellingen dan op
individuen. Dè telling van het vee was de meest regelmatige en uitgebreide
methode welke het hele land bestreek, maar er bestonden nog andere
vormen, waarvân sommige misschien met een onregelmatig karakter, dat
van de plaatselijke omstandigheden afhing. \íanneer het decreet van Pepi I,
uitgeváardigd voor de cultusorganisatie van Snofroe bij Dahsjoer, haar
vrifstelt van 'het tellen van kanalèn, vijvers, bronnen, beschutte plekken e-n

bomen', mogen we dan ook aannemen dat het hier belastingcriteria betreft.
De koninLlijke verantwoordelijkheid voor de bevoorrading van de graf-

tomben vanzijnambtenaren en familieleden was niet meer dan een uitbrei-
ding van zijn plicht ook tijdens hun leven in hun behoeften te voorzien. In
eerJte instantie werden alle belangrijke posities door leden van de koninklij-
ke familie bekleed die, omdat ze zélf niet op het land werkten, hun voorraden
direct van het koninklijke paleis ontvingen. Toen het bestuur ingewikkelder
werd en heel Egypte bestieek, was dit niet langer uitvoerbaar. Een nieuwe
en doelmatiger-mèthode van bevoorrading was gebaseerd op de toewijzing
van enig kroongebied voor eigen gebruik aan koninklijke familieleden en
ambtenaren. De betrokkene bezat dit land, meestal met mensen en vee, voor
de rest van zijn leven. Het vormde zijn officiële ('ex officio') bezit(per-djeÐ en
vertegenwoordigde zijn salaris, maar hij moest er wel zijn hele huishouding
en zijÁ ondergesihikten van onderhouden en trad zo nâmens de koning op
om hen te ondersteunen. De directe toewijzing van land was de eerste vorm
van officieel bezit en het waren vooral de leden van de koninklijke familie die
er de voordelen van genoten. Hetzelfde doel werd vaak bereikt door formeel
ambtenaren op posities te benoemen die met cultusorganisaties of kroonlan-
derijen waren vèrbond en,waàrnaze op dergelijk officieel bezit recht kregen.
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Tot de brtnduerþslieden die bij Sakkøra în de
tombe uan fuIereroeka uit de uroeg-ZescLe

Dlnastie te zien zijn, behoren. metaalbeuerkers
en duergen die bezig zijn met het ueruaardigen
uan sieracJen. Om bet uuur heter te maken en cJe

metdlen te kunnen smelten gebruìkten de

metaalbeuerkers blactspijþerx, zodrlt ze de ma.ss(L

die uit de ouen kuam ìn ur¡rmen kor¡den
ouergieten.

Iemands privébezit was zo uit uiteenlopende bronnen afkomstig. In een
scène van de graftombe bij Deir el-Gebrawi uit het einde van de Zesde
Dynastie beschrijft de eigenaar, Ibi, hoe hij aan de bevoorrading van zijn
tombe kwam:'lk vormde het uit de dorpen van miin officiële lsezit (niuut
djetÐ, uit mijn priesterschap, uit de "schenking van de koning" die de
Majesteit van miin heer mij gaf opdat ik voor r:'ezelf akkers kon verwer-
ven . . . bevolkt door de mensen van de schenking, uitgerust met vee, geiten
en ezels, en dat wat ik met mijn eigen handen verworven heb - af.gezien van
het bezit van mijn vâder - toen ik beheerder was van een landgoed uit het
kroonbezit (per sbenÐ van 2o3 arouras land dat de Majesteit van mijn heer
mij schonk om me rijk te maken.'Veel van lbi's verzamelde bezittingen
blijkt afkomstig van zijn benoeming tot beheerder van een koninklijk
landgoed, een 'schenking van de koning' en enig bezit dat hij van zijnvader
erfde. 'Dat wat ik met mijn eigen handen verworven heb' duidt misschien op
bezit dat hij zelf kocht. Dergelijke gevallen zijn nietgewoon, maar verschij-
nen reeds aan het begin van de Vierde Dynastie.

Een geïllustreerde versie van iemands aanspraken op zijn landerijen
verscheen in de graftombe vaak als een stoet vrouwen met offers of dieren,
op ongeveer gelijke wijze als in de piramidetempels. De woorden'landgoed'
en 'dorp' zijn vrouwelijk in het Egyptisch, dus vandaar het geslacht van de
offerdraagsters. Meresankh, een van de koninginnen van Chefren, hacl
dertien landerijen op de oostelijke muur vanhaar graftombe bij Gizeh stâan:
een 'landgoed van Choefoe (boet Cboefoò, d.w.z. een door de koning nieuw
gevestigde boerderij die zij ontving omdat ze zijn kleindochter was, tien
dorpen van Chefren die zlj van haar echtgenoot had gekregen, een dorp van
Radjedef wiens aanwezigheid kan worden verklaard door het feit dat hij haar
stiefuaderwas, en een'landgoed van de geest' (boet kÐ. Dit laatste landgoed
vormde haar grafschenking en moest, theoretisch voor eeuwig, in de
levering van de grafuoorraclen voorzien, terwijl de rest nahaar dood moest
worden teruggegeven.

In de graftombe van Metjen uit het begin van de Vierde Dynastie bij
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Sakkara zijn drie landerijen afgebeeld. Een eryan heet:'De schenking van de
Ram van Mendes', en vertegenwoordigt waarschijnlijk Metjens officiële
bezit,maat de overige twee worden als'gronden van Metjen'beschreven en
heten 'Zij die Komt wann eer zij \Øenst' en 'De Heuvel van de God Sobek'.
Het voorkomen vân de naam van de grafeigenaar in de aanduiding van de
landerijen suggereert d atze,integenstelling tot het eerste landgoed, speciaal
voor Metjen werden gevormd en dus zijn onvervreemdbaar privé-eigendom
uitmaakten wâârover hijinzijn testament kon beschikken zoals hij wenste.

Het is goed mogelijk dat sommige van de privé-landeriien die in de
tombeñ úerden afgebeeld niet geheél aañ de grafeigenaar toebehoorden,
maar hem eigenlijk slechts van bepaalde produkten voorzagen. Dit kan een
verklaring zijn voor enkele namen ervan, zoals in de tombe van Ti uit de
Vijfde Dynastie bii Sakkara:'De \7ijn van Ti','De Melk van Ti','De Vi jgvan
Ti' en dergelijke. Deze landerijen waren misschien zelfs wel helemaal
gefingeerd, maar het bewijs van de grafreliëfs is helaas niet gedetailleerd
genoeg om dergeliike subtiliteiten te kunnen onderscheiden.

De aanpak van de bevoorrading der levenden en de methoden om die uit
te voeren verschilden in het Oude Rijk dus niet veel van die voor de
bevoorrading van de goden en de zielen der overledenen. Ondanks het
verschil in ideologische motieven vertegenwoordigen ze allemaal een ma-
nier om de verspreiding van overschotten aan nationale produkten op de
meest wenselijke wijze onder de bevoorrechte lagen van de samenleving te
verzekeren.

De binnenlandse handel speelde in de economievan hetland ten tijdevan
het Oude Rijk slechts een beperkte rol. De boeren produceerden zelf het
meeste van wat zijzelf.nodig hadden en ontvingen de overige benodigdhe-
den, zoals sommige voedselprodukten (vis, gevogelte, zout, honing, olie),
kleren, sandalen en wellicht enkele meubels en huishoudelijke voorwerpen,
van de eigenaar van het land waarop zij gevestigd waren. Ambachtslieden
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Een deeL aan bet testament uaørin Kaiemnefert
de beaoorrading aan zijn grøf in cle necroþolis
uøn de þiramid,e uøn Cbefren in de Vijfde
Dynastie regelt. Kaiemnefert droeg de titel
'adjmer bebeerder uan bet løndgoed. De Ster uøn
Horus Eerste aan de Hemel', een uijngaard in
de Delta. Het staøt ecbter o¿tst dat deze

þrestigieuze oude titel in de Vijfde Dlnøstie
aolledig tot een beleefdbeidstitel utøs ueruøllen.
Het steenblok beøonrJ zicb oorsþronkelijk in het
grøf uan Kaiemnefert bij Gizeb,

Op de uolgend,e bladzijde: Tot de pracbtige løge
reliëfs aan Koning Oeserkøfs cultustemþel bij
Sakkøra behoren enige leuendige moerasscènes

d,ie misschien met de jøcbt oþ uis en uogels in
aerbønd. staan. Hoeuel Oeserkøf bij Aboesir ook
een temþel uoor de zonnegod. bouwde, is er niets
dat eroþ uijst dat de economische stcttttsreseraes

onder een ouermtLtige d.ruk kuamen te staan: de
kualiteit uan dit uerk is urux zeer hoog niueau.

werden door de instanties wâarvoor zij werkten voorzien. Ambtenaren
leefden van hun officiële bezittingen, meestal staatsland waârover zli in ruil
voor hun diensten konden beschikken, of kregen hun goederen direct van
de staat. Slechts een klein deel van de produktieoverschotten werd via
dorpsmarkten verspreid, en behalve de ruilscènes in grâftomben bestaat er
geen bewijs voor hoe dit in zijn werk ging.- 

Het kopen en verkopen vân privébezit was een geoorloofde praktijk die
men in documenten vaitlegde. Enkele van deze transacties zijn ons in detail
bekend omdat de verslagen ervân bijwijze van uitzondering op steenwerden
gekopieerd. Men kon niet alleen graftomben en hun hele toebehoren zoals
beelden en velden voor de bevoorrading aanschaff eÍr, maar ook alledaagse
benodigdheden als een huis. 'Ik heb dit huis van de schrijver Tjenti gekocht.
Ik betaalde hem er de waarde van 10 sjøtvoor:vier streng stof ter waarde van
3 sjøt, een bed vân sycomore of jujubehout ter waarde van 4 sjat, en twee
streng stof ter wâarde van 3 sjat.' Geld als zodanig kende men niet; de
betaling voor goederen en diensten ging in nâtura en kân dus ruiling worden
genoemd. De term sjøt die in het document van Tjenti voorkomt, lijkt een
vastgelegde en in termen van een hoeveelheid metaal uitgedrukte officiële
waarde-eenheid te vertegenwoordigen wâârmee in transacties werd gere-
kend.

Egypte was met zijn natuurlijke bronnen bijna gehe elzelfvoorzienend en
de meèste materialen en produkten die via handel met het buitenland
werden verkregen behoorden tot de luxe-artikelen. Het hout uit Libanon en
Syrië vormde de belangrijkste uitzondering. Artikelen als lapis lazuli, wijn
en olie kwamen uit of via dezelfde streken, waarbij Byblos een belangrijke rol
in de zeehandel speelde. Reliëfs in de piramidetempel van Sahoere bij
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De grootste aerzømeling ød.ministratieae
documenten die uit het Oud.e Rijk beketd ß bæft
betrekking oþ de zaken aøn d.e cultustemþel aøn
Koning Neferirkare. De þaþlri beoatten
kos tenrøminge n, die n s troo s te r s,

insþectieaerslagen en inoentørßliþten,
Neferirkøre's þiramide is de grootste bij Aboesir
en de documenten uerden geuonden in een

temþelruimte øan de oostzijde,

Aboesir tonen Egyptische zeeschepen bij de terugkeer van zo'n expeditie,
metãàn boord bebaarde Aziaten die in een buiging voor de koning staan
afgebeeld. Op de verhoogde weg die bij Sakkara naar de piramide van Oenas
leidt, heeft men een overeenkomstige scène ontdekt. Of dit nu verslagen van
feitelijke gebeurtenissen betreft of juist geen enkele historische relevantie
bezit is onduidelijk, en het doel van dergelijke expedities is ons onbekend.
In de tempel van Sahoere zien we potten met lânge halzen, vermoedelijk
voor olie, en de voor Egyptenaren exotische beren, hetgeen misschien met
de reizen naar Azië in vèrband kan worden gebracht. Verder moet men ook
van landroutes gebruik hebben gemaakt.

De belangrijkste verbindingen met de Afrikaanse streken voorbij Nubië,
de bronnen van wierook, harde houtsoorten zoals ebbehout, olie, ivoor,
huiden, struisvogelveren en goud, bleven de karavaanroutes. Reizen naar
het land van Poent, dat waarschijnlijk in het binnenland achter de Somali-
sche kust lag, ondernam men via de Rode Zee. Een van de punten in de
'annalen'van de Steen van Palermo bij het'jaar na de zevende telling'van
Sahoere somt de 'van Poent meegebrachte' handelswââr op, waaronder
80.000mâten mirre, 600Oeenheden elektrol,2gOO eenheden hout en
23.02O maten zalf.Deambtenaar Chnemhotpe doet er in de graftombe van
Choei bij Qubbet el-Hawa uit de Zesde Dynastie verslag van dat hij met
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Choei en Tjetji, de 'schatbewaarders van de god'verschillende malen (het

precieze aantal is niet te lezen) naar Poent en Byblos is geweest. In een brief
van de jonge Pepi II aan Harchoef wordt gesproken van een dwerg die
tijdens de regering vanlzezidoor de'schatbewaarder van de god'\Terdedba
uit Poent werd meegebracht.

De Egyptische exportartikelen zijn waarschijnlijk vooral gefabriceerde
goederen geweest, zoals (vermoedelijk met olie gevulde) vaten van gegla-
zuurd aardewerk en steen, kleren en meubels.
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Albast werd uoor priaébeelden niet uøak
gebruikt en d.e aormgeuing uan dit beeld is uan
een ueel boger niueau dan dat uøn de meeste

øndere þriuate uerken uit bet Oude Rijk,
Wøarscbijnlijk is bet aan bet eind aan de

Vierde of bet begin uøn de Vijfde Dlnastie in
een koninklijke werkþlaats gemøakt en was de

Droult) een oerLad.nte uan de koning of een

ecbtgenote aa.n een boge ømbtenøør. De exacte

þIaøts uøn berkomst aan bet werk is onbekend.

STAAT Eh[
SAMEINLEVII\G

'De orde is groot, baar kracht doorstaøt. Zij is sinds de tijd ua'n Osiris nit
meer uerstoTrd.t 't'

De grootte van de Egyptische bevolking in het Oude Rijk is niet bekend,
maâ; een schatting van òngeveer een miljoen inwoners, die een relatief lage
bevolkingsdichtheid impliceert, ligt waarschijnlijk niet ver van de werkelijk-
heid. Zljbestond hoofdiakelijk uit twee groepen: de grote massa boeren die
werkten op land dat niet hun eigendom was en het beperkte aantal mensen
dat zich grofweg laat aanduiden als betitelde ambtenaren, die direct of
indirekt via een der vele vormen die het bezit kon aannemen over het land
beschikten. Naarmate de jaren verstreken werden ook de handwerkers,
vooral die welke tot de koningscultusorganisaties behoorden, vanwege de
àpafte status en de privileges die ze genoten een herkenbare laag in de
sãmenleving. Om ideologische redenen vormden de leden van de koninklij-
ke familie a[ spoedig een aparte groep, zowel van de ambtenaren als van de
rest van de bevolking. De ogenschijnlijke overeenkomsten met de situatie
tijdens het eind van de Predynastieke Periode en de eerste dynastieën, met
zijn scheiding tussen de met de koning verbonden heersende þøat en de
recbit, de gewone bevolking, zijn misleidend. De positie van de koning was
volgens de Egyptische staãtsleer geheel uitzonderliik, maar in de Vijfde
Dyãastie maaktèn de overige leden van de koninklijke familie steeds minder
aciief deel van de regering uit en kwamen ze rr'eer op ondersteunende
plaatsen terecht in de sfeer van de staatsideologie.

De relatie van de koning tot de god en (netjeroùkwam in sommige vanziin
namen en titels op directe wijze tot uitdrukking. Door de eerste en oudste
vanzijnvijf nameñ werd hij geïdentificeerd met de valk-god Horus, door de
tweede verbonden met de beschermgodinnen der Egyptische koningen
Nechbet en\Øadjet('De Twee Vrouwen') en door zijnvijfdetoteen'zoon vân
de god Re', d.w.z. zijnerfgenaam verklaard. Alle vijf de nâmen werden hem
paÑerleend wanneer hij de troon besteeg, ook al was de laatste gewoonlijk
identiek aan de naam die hij reeds bezat voordat hij koning werd. In
vergelijking met de god Re werd hij soms als 'de jonge (of perfecte) god'
(neljer nefeÐ beschreven. Zijn 'goddelijkheid'was niet het gevolg van ziin
gebôortemaar volgde uit zijn ambt. Hij verkreeg het bij zijn kroning, waarbij
hi¡ door de goden van Opper- en Neder-Egypte als koning werd aanvaard.
Deze gebeuitenis markeerde een nieuw begin, een nieuw'samengaan van de
Twee Naties'en zo een hernieuwde uitvoering van de vorming van Egypte
na de periode van chaos. Deze cyclische benadering van de begrippen
vooruitgang en geschiedenis vond zijn oorsprong in de geografische om-
standigñedèn vañ het land metzijn nooit eindigende regelmatige fluctuatie
van dã rivier en overgâng van overstroming naar droogte, en de eeuwige
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vooftschrijding van de zonnegod door de zich herhalende fasen van dag en
nacht.

Desondanks beschouwde men de Egyptische koning niet als een nieuwe
god, .maar meer als de beheerder van de wereld die voor een soepel
functioneren zorg moest dragen. Hijspeelde een belangrijke rol, die door de
rest van de samenleving werd erkend en aanvaard én zijn uitvoeringen
raakten iedereen. Hii was de enige die gerechtigd was om namens de menien
met de_goden te bemiddelen. Het hele Egyptisèhe denken is van het concept
van de krachtige en doeltreffende bemiddelaar enhethandelen bijvolmacht
doordroñgen. Het bevoorradingssystèem van dè graftomben vin imøkboe
uit het Oude Rijk vormt er slechts een van de aspecten van. Van de koning
werd verwacht dat hijalle mogelijke offers en donaties aan de goden in huñ
tempels deed en dat hij daarvoor in ruil een voortgezette goedkeuring voor
zijn heerschappij ontving.

Nadat hij door de goden was erkend werd de suprematie van de koning
over de wereld theoretisch absoluut. Alle macht én autoriteit behoorden
hem toe en anderen konden daarvan slechts iets uitoefenen wanneer de
koning hen daarvan had voorzien. Desondanks moest zelfs de koning
volgens de door de goden uitgevaardigde principes van møøt regeren eñ
bleef zijn vrijheid van handelen daardoor beperkt. Møøt,letterlijk 'waâr-
heid', 'gerechtigheid', 'rechtvaardigheid', wasèen zeer algemene opvatting
van'orde'in de wereld en de gevestigde verhoudingen binnen de sãmenle-
ving en had voor iedereen directe morele implicatiès. Men zou het als een
sociaal contract kunnen beschouwen dat bindend was voor partijen die er
aan deelnamen, in de overtuiging dat allen er hun voordeel mee zouden
doen. Hierin lag de voornaamste oorzaak van een groot deel van het
conservatisme dat het Egyptische denken beheerste en van de tegenzin oude
denkbeelden los te laten.

De consequentie voor zijn positie was dat de koning zelfs verantwoorde-
lijk werd gehouden voor omstandigheden die zijn invloed volkomen te
boven gingen, bijvoorbeeld voor natuurrâmpen zoals een lage overstro-
ming. Dat wil niet zeggen dat men de koning direct zelf.in staat achtte de
situatie te verbeteren, maar een natuurramp werd wel als ziin falen be-
schouwd met betrekking tot de uitvoerin gvanzljntaak het evenwicht in de
wereld te bewaken.

De rol van de koning was daarom zowel een ideologische als een uitvoe-
rende. Het dogma met betrekking tot zijn positie wérd tijdens zijn leven
geproc_lameerd en door rituelen zoals de kroning en de jubileumfeesten
beb-sed,herbevestigd, ennazijndood door het bouwen van de monumentale
graþiramide en de instelling van koningscultusorganisaties voortgezet.
Dergelijke materiële uitdrukkingen vân de staatsideõlogie speelden-in de
landelijke economie al spoedig een doorslaggevende iol, maar dat was
slechts mogelijk zolang de grondslagen van het Egyptische koningsschap
onaantastbaar bleven. Hun einde zou de hele staatsstructuur omver hebbeñ
gewofpen.

De officiële dracht van de koning bestond uit een kilt ßbend.iú), de Rode
Ø,esbreÐ en de \7itte (bed,þÐ Kroon, beide verschillend van vorm, de staf
hegøÐ en zweep ØecbøcbÐ, een ceremoniële baard en een stierestaart om
zijn middel.

De voornaamste aanspraak van de koning op troonbestijging was gelegen
in het feit dat hij de zoon van zijnvader was en weerspiegelde?o deiituãtie
vân een gewone familie. In het meest ideale geval was hij de oudste nog in
leven zijnde zoon van de eerste koningin. Er bestond geen automatiich
opvolgingsrecht, evenmin als een'goddelijke dynastie' van koningen. De
bloedbanden binnen de koninklijke familie kunnen slechts spõradisch
nauwkeurig worden bestudeerd en worden door het feit dat men rêgelmatig
met bloedverwanten trouwde nog verder gecompliceerd. In tegeñstelling
tot hun ambtenaren en de rest van de bevolking Sezaten koning?n van het
Oude Rijk vaak meerdere echtgenotes, mâar ãe algemeen gèbruikelijke
term 'harem' suggereert ten onrechte een groot aantalbijvrouwèn. Hiervoor
bestaat nameliik geen enkel bewijs.

Het is waarschijnlijk dat er zich binnen de koninklijke familie strijd en
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samenzweringen hebben afgespeeld. Zo noemt \üeni, een âmbtenaar uit de
Zesde Dynastie, in zljn autobiografische tekst op enigszins cryptische wijze
een proces rond een niet met name genoemde koningin van Pepi I:'Toen
het gerechtelijk proces tegen de koningin, Lueret betesGen koninginnentitel),
binnen de koninklijke harem een aanvangnam, benoemde Zijne Majesteit
mij om het in vertrouv/en aan te horen, zonder de aanwezisheid van een
vizier of opperrechter of enige andere ambtenaar dan ik alleen.' De koning
kon zich wanneer hij dat wenste een vrouw van niet-koninklijken bloede
kiezen en het meest bekende voorbeeld hiervan is opnieuw dat van Pepi I,
die twee dochters huwde van de ambtenaar Choei uit Abdjoe (Abydos),
beiden met de naam Ankh-nes-merire.

;]:':r.*'- -i': i.Í¡

De uoeten aan Koning Netjericbet rusten. bebalue

oþ de'Negen Bogen', rymbolen uøn Egyþte's

uijønden uan buiten, oþ de 'Kieuiten'(rekhyt),
symbool uan de Eg1þliscbe beuolking, ntisscbien

oorsþronkelijk uoornamelijk die uan de Deltø.
Om zijn ideologiscbe rol in de uereld te kunnen
ueruullen moest de koning zouel ouer cle 'Bogen'
als ouer de 'Kieuiten' heersen. I)e uoeten., de bøsis

en sommige frøgmenten zijn het enige dat nog

uan bet leuensgrote beeld resteert.
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Ipi uas een arij bescheiden'beheerder uctn het
Lanclgoed'(heqa hoet). Op dit reliëf uit zijn
graftombc uan cle Zescle Dynctstie bij Sakkara
uorclt bij gedragen in eut palankijn en cLoor

bedicnden en nx(innen met zonneschernten
uergezeLd.

Het Oude Rijk was een centrâal geregelde en geregeerde bureaucratische
staat met als theoretische basis de veronderstelling dat de koning het bestaan
van het systeem garandeerd e, maãr de dagelijkse leiding van de staat was in
handen van professionele regeerders ßeroe,'ambtenaren'). Deze vormden
geen speciale kaste maar konden, tenminste theoretisch, uit elke bevol-
kingsgroep afkomstig zijn. Promoties verliepen soms vlot en van tijd tot tijd
vertegenwoordigde het gedrag der parvenu's dan ook wel enige problemen,
zoals blijkt uit het volgende advies van het literaire werk dat bekendstaat als
De Leer uan Ptahbolp:'\Øanneer u van nederige afkomst bent en u dient een
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man van aanzten,laat dan wanneer u zijn voormalige lage rang kent al uw
gedrag in de ogen van god goed zijn. \üees niet hooghartig tegenover hem
met betrekking tot wat u over zijn vededen weet, maâr respecteer hem voor
wat hem is toegekomen, want bezittingen komen niet uit zichzelf.'Kennis
en vermogen, maaÍ evenzeer soepelheid en onderwerping aan gezagwâren
het beste recept voor succes en vorderingen:'Buig uw rug voor uw meerde-
re, uw opzichter van de koninklijke regering, en uw huis zalzijn bezittingen
behouden en uw beloning zal naar verhouding zijn.' De ethiek van de
ambtenaren uit het Oude Rijk was uiterst pragmatisch en op het verzekeren
van wereldse successen gericht. Het weerspiegelde de toenmalige opvattin-
gen over vooruitgang: een terugkeer tot hetzelfde startpunt bij elk nieuw
begin en de instandhouding van de status quo. De 'gevestigde orde'van het
Oude Rijk was volgens de overheersende denkbeelden perfect en niet tot
verdere ontwikkeling in staat, en het was de menselijke plicht zich eraan te
conformeren. Tegelijkertijd legde de ethiekvan het Oude Rijk de nadruk op
correct gedrag en een ontwikkeld gevoel van sociaal bewustzijn in de
houding jegens de zwakken en armen.

\7e vinden in de graven uit het Oude Rijk geen lange genealogieën
waaruit de voorouders van de grafeigenaar blijken en wâârop hij de aanspra-
ken op zijn maatschappelijke positie eventueel zou hebben kunnen baseren,
en in de meeste gevallen treffen we er zelfs de namen van zijn ouders niet
eens aan. De algemene indruk is dat het een tijdperk van mogelijkheden was
waarin men iemand met talent en vastberadenheid waardeerde en hij zijn
sporen in de wereld kon nalaten.

De boeren (mereÐ van het Oude Rijk woonden op het land dat ze
bewerkten. Dit land kon òfwel staatsbezit zijn,aantempel- of koningscultus-
organisaties toebehoren òf onderdeel van een grafschenki ng zijn. Misschien
behoorden sommige boeren de privélanderijen zelfs wel geheel toe. Onze
informatie over de details van hun wettige positie is zeer karig, maar het staat
wel vast dat ze gebonden waren aan het land waarop ze werkten en dat hen
in hun behoeften yoorzag, en dat wanneer het land in andere handen
overgingzijer niets bij in te brengen hadden. Zewarcnniet vrij te vertrekken
of hun diensten elders aan te bieden. Tegelijkertijd bestaat er geen bewijs
voor dat ze voor de wet als aparte delen van het bezit werden beschouwd of
als slaven werden verkocht. De Egyptenaren van het Oude Rijk maakten
eigenlijk nooit enig onderscheid tussen het land en de mensen die het
bewerkten. Tot op zekere hoogte kunnen we ons wel een idee vormen van
de redenen daarvan. \Øanneer er op ongeëxploiteerd land nieuwe boerderij-
en werden gevestigd had de koning de bevoegdheid ze met personeel te
bemannen dat ergens anders vandaan kwam. Het land dat hij cultus- en
tempelorganisaties aanbood of dat hijals grafschenkingen weggaf, was reeds
bevolkt, omdat het zonder mensen om het te bewerken maar een beperkte
waarde zoul:ezitten Over het geheel genomen ontstond er door de vorming
van nieuwe landerijen en de overgang van het boerenwerk naar vele andere
werkvormen een tekort aan arbeidskrachten. Het Egyptische regeringssy-
steem was zo grondig dat alle inwoners waarschijnlijk geregistreerd stonden
zodat men de bevolkingsverschuivingen goed kon volgen. Ambtenaren
mochten hun'ex officio'-bezittingen wel gebruiken mââr mochten ze niet
vrijelijk van de hand doen. Dit gold evenzeer voor het personeel op het land.
Landerijen van cultus- en tempelorganisaties en grafschenkingen behoor-
den naast de overleden koningen en ambtenaren de goden toe en waren door
de levenden dus wettelijk onvervreemdbaar. De mogelijkheden voor trans-
acties met louter en alleen mensen waren daarom tamelijk beperkt.

De enige belangrijke bron van nieuwe arbeidskrachten werd gevormd
door de oorlog. \(/e weten niet precies hoe gevangenen werden gebruikt en
hoe ze werden behandeld. Sommigen werden misschien op het nieuw-ver-
worven land ingezet of onder de koninklijke landerijen verdeeld, terwijl
anderen misschien in de steengroeven of in de bouw tewerk werden gesteld.
Voor deze uit het buitenland onder dwang meegevoerde werkkrachten zou
het gebruik van dc term 'slaven'voor de hand liggen, maar dat zou toch een
vergissing zrjn. Deze krijgsgevangenen vormden onder de Egyptische
boerenbevolking geen permanente sociale groepering en boden de bestaan-
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Er zijn twee omstøndigbeden d.ie de id.entificatie
uøn dit prøcbtig afgetuerkte, maar onbescbreuen
hoofd aøn grauuacke bemoeilijken. Ten eerste is
bet øøntøl koningsbeeld.en uit het Oud.e Rijk døt
door teþsten ondubbelzinnig uordt
geïdentificeerd. klein en bezitten .u)e dcrctrom
maar ueinig of geen uergelijkingsmogelijkheden.
Ten tuteed,e uerden de lVitte Kroon en de Rode
Kroon zowel door goden en god.innen als door
koningen gedra.gen en kunnen ue daarom de
mogelijkbeid dat bet hoofd. een god toebehoort
niet uitsluiten. Het beeld uterd, geøonden nabij de
zonnetemþel uan Koning Oeserkaf bij Aboesir en
stelt uermoed,elijk d,e koni.ng zelf uoor. Niettemin
aølt bet niet mee ouereenkomsten te ontdekken
met bet kolossøle granieten boofd uan zijn
cultustemþel bij Søkkara, Øa.Aruøn men
eDeneens øerond.erstelt dat het Oeserkaf uor¡rstelt,

de organisatiemethoden voor de landbouwproduktie geen alternatief; in-
tegendeel, geleidelijk aan verdeelden ze zich gewoon onder de rest van de
bevolking.

De handwerkslieden waren aan instellingen zoals het paleis of de tempels

van de organisaties voor de jk.
positie was enlgszlns dub wâren 

^an 
de

cultusorganlsatres waartoe ze behoorden waren hetgeen vrije zelfstandigen,
maar in tegenstelling tot de boeren wier produktieoverschotten vermoede-
liik zeer doelmatig door hun instelllingen werden afgeroomd, beschikten ze
wel over de mogelijkheid privébezitte verzamelen.

De enige laag van de samenleving van het Oude Rijk waarvan we de
levenswijze enigszins kunnen reconstrueren is die van de âmbtenaren,
waârtoe ook enige leden van het koningshuis behoorden, omdat alleen hun
graven voldoende inscripties en beeldende bewijzen met betrekking tot het
alledaagse leven bevatten. De levensomstandigheden van gewone boeren en
handwerkerszljnons slechts bekend voor zover ze optaferelen in ambtena-
rengrâven voorkomen. Bijuitgravingen heeft men slechts zelden huizen van
hen aangetroffen. Aan vergelijkbare informatie met betrekking tot de
koning ontbreekt het ons volkomen. De enkele bewaard gebleven rege-
ringsdocumenten handelen bijna uitsluitend over aangelegenheden van
cultusorganisaties, tempels en grafschenkingen, en hoewel de informatie
van onschatbare waarde is om de werking van deze instellingen te kunnen
begrijpen, werpt het toch weinig licht op het leven van hun gewone
personeel. De teksten en versieringen van piramidetempels en later van de
piramiden zelfhandelen hoofdzakelijk over andere thema's dan het gewone
leven.

Nikanesoet wâs een ambtenaar uit de Vijfde Dynastie wiens titels suggere-
ren dat hij in persoonlijke dienst van de koning stond. Hij had ook
verscheidene priestertitels en was 'koningszoon van zijn lichaam', vrijwel
zeker een beleefdheidstitel aan het hof. Op de reliëfs in de enige versierde
ruimte van zijn grafkapel bij Gizeh zijn de belangrijkste leden vàn zijn
personeel te zien. De twee'eigendomsopzichters' 6mi-rø þerVlehemkai en
Kaiemfert hadden de algemene leiding over Nikanesoet's landerijen, zljhet
niet noodzakelijk tegelijk, en werden door elf schrijvers Qesb) bijgestaan.
Een 'leider van de werkkrachten' kbereþ iseÐ organiseerde de boeren op de
akkers, terwijl twee'leiders van de eetzaal' ftbereþ zeb),twee 'linnenopzich-
ters' Gmi-rø sesheÐ, een 'zegeldtager', drie slagers, twee bakkers, een kok en
vijf butlers voor het welzijn van de grafeigenaar in zijn eigen huis zorgdroe-
gen.Inhetgraf.zijnverdertwaalf'dienarenvandegeest'(hem-kÐaf.gebeeld.
Net als degenen die in piramidedorpen woonden en de koningscultussen
dienden, combineerden deze'dienaren van de geest' gewone werkzaamhe-
den welke met de grafschenkingen in verband stonden met het part-time
assisteren bij eenvoudige ceremonieën die met de dodencultus van de
grafeigenaar te maken hadden. Er zljn verder nog vijftien van zljn perso-
neelsleden in het graf van Nikanesoet afgebeeld ,maaÍ zonder dat hun beroep
erbij is aangegeven. Andere graven vullen deze informatie over de organisa-
tie van het ambtenarenbezitnogãaî. Voor de dagelijkse gang van zaken was
een 'beheerder van het landgoed' (beqa boeÐverantwoording schuldig aan de
'eigendomsopzichter', en voor het vee van de grafeigenaar waren dat de
'opzichters'van'de stallen' Gmi-rø medjeÐ en'de kudden' (im-ra tjesoeÐ.Een
'opzichter van de opslagkamer' (imi-rø þer-sbenÐ hield toezicht op het
personeel zelf.

Op enkele huiselijke taferelen zien we hoe de grafeigenaar zich aan
banketten laat onderhouden door fluitisten en harpisten, zang en dans,
waarvan dit laatste soms aân het acrobatische grensde, of zich met het
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slangespel (meheù of andere senet bordspelen vermaakte. Zijn vrouw -
slechts een, hoewel er met betrekking tot polygamie geen bijzonder verbod
gold - en kinderen werden vaak nadrukkelijk aan zljn zijde afgebeelð,
vergezeld door persoonlijke bedienden, lieden ter vermaâk waaronder
dwergen, honden en apen. Vrouwen speelden in de Egyptische regering
geen rol, maar veel van de met ambtenâren verwante vrouwen dienden als
priesteressen (hemeÐvan plaatselijke goden. \íaarschijnlijk was de wettelij-
ke positie in de samenleving van de vrouw niet ondergeschikt aan die van de
man en werd het materiële welzijn van getrouwde vrouwen per geschreven
contract gegarandeerd.

In grafscènes is de eigenaar voortdurend een waardige maar passieve
toeschouwer van de activiteiten die zich in de taferelen voor hem afspelen.
De bijna enige uitzondering hierop wordt gevormd door afbeeldingen
waârop er in de moerassen naar vogels wordt gejaagd en waarbij hij op het
punt staat om vanaf een klein papyrus vlot een houten speer te werpen nâar
vogels die uit het papyrus opvliegen, of afbeeldingen wâarop hij vist en op
zijn lange getande speer reeds verscheidene vissen heeft gespiest. Deze
taferelen werden misschien spoedig meer een genre dan een getrouwe
weerspiegeling van de realiteit en we moeten ze daarom niet nemen voor wat
ze lijken, màãr aande andere kant mogen we hun waarheidsgetrouwheid ook

van Netjerichet's trappiramide, wâs misschien wel de eerste onder de uiterst
getalenteerde ambtenaren vân niet-koninklijken bloede die nu nââr voren
traden.

Deze ontwikkelingwas ongetwijfeld een gevolg van de enorme groei der
bureaucratie die door de strak geregeerde en gecentraliseerde staat werd
vereist, maar zij vertegenwoordigde ook een belangrijke verandering in de
regeringsideologische basis. \Øerden de prinsen nog door hun bloedver-
wantschap in staat gesteld gez g uit te oefenen, de macht van de nieuwe
ambtenaren werd aan hen overgedragen en door benoeming verleend. Voor
de eerste maal in de Egyptische geschiedenis verscheen er een breuk tussen
de uitvoerende rol van de staat en de ideologische functie van de koning en
zijn familieleden.

Het hoogste ambt binnen het Oude Rijk was dat van opperrechter en
vizier (taiti zøb tjøtÐ, wiens gezag alle regeringsdepartementen en de
rechterlijke macht bestreek en die directe verantwoording schuldig was aan
de koning. De oorsprong van dit ambt is onduidelijk. Op de votiefsteen en
het knotshoofd van de Predynastieke Koning Narmer staat een persoon die
wordt aangeduid met tja.t, een term die het woord koning dicht nadert en
wâarvan de afkomst wordt gezocht in het woord (wòtjøt,'verwekken'.
Inderdaad waren de viziers tot aân de Vijfde Dynastie bijna uitsluitend
koningsprinsen of hun zoons. De eerste vizier die ons bekend is was Menka,
die waarschijnlijk onder de regering van Netjerichet leefde, maar het was pas
in de Vierde Dynastie onder de zoons van de Koningen Snofroe, Choefoe,
Chefren en Menkaure dat het ambtzljnvolledige status verwierf. Toen in de
Vijfde Dynastie zelfs dit ambt in de handen van gewone burgers overging,
was het met de directe invloed van de leden der koninklijke familie op de
staatszaken gedaan.

De titel vanvizier onderging een verdere ontwikkeling, die pas tegen het
eind van de Vijfde Dynastie zichtbaar werd. Sommige van de ambtenarenti-
tels uit het Oude Rijk waren niet functioneel maar duidden slechts op een
rang aan het hof. Dit gebruik gâat waarschijnlijk terug tot de tijd waarin de
bevoegdheid om namens de koning een taak uit te voeren in de bloedver-
wantschap tussen de ambtenãar en de koning was gelegen, met andere
woorden in zljn status aan het hof of 'rang'. Het belang ervan was misschien
niet louter theoretisch en slechts verbonden met het protocol, maarbracht
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waarschijnlijk ook een aantal zeer praktische voordelen en privileges met
zich mee waarop de houder van een dergelijke rang recht had. Sommige van
dit soort titels verloren echter al spoedig hun oorspronkelijke betekenis en
werden vervolgens slechts als rangaanduiders gebruikt. Zelfs de titel 'ko-
ningszoon'kon op deze wijze worden gebruikt. Choefoe's vizier Hemjoenoe
droeg de titel'koningszoonvanzijn lichaam', maar het staat vrijwel vast dat
zijn vader prins Nefermaet wâs. De titel van prins werd Hemjoenoe verleend
om hem de voor een vizier gepaste hofrang te geven. Door uitbreiding van
dit gebruik werd de titel vizier aan het eind van het Oude Rijk als indicatie
van de hofrang beschouwd en waren de bezitters ervân, vooral diegenen die
in de provincie resideerden, niet altijd actieve viziers.

Een ambten aar als een vizier met zijn allesomvattende macht en complete
overzicht, was noodzakelijk vanwege de extreme frâgmentâtie en complexi-
teit van het bestuurssysteem en het bestaan van verschillende lijnen van
gezag.In een enkele ambtenaar concentreerden zich vaak meerdere posities
tegelijk, zodat het hem mogelijk was procedures te versimpelen en de
algehele eenheid van het systeem te versterken. Het maakt het er voor ons
niet makkelijker op te begrijpen hoe het allemaal functioneerde. Ambtena-
ren van de staatsregering hadden tot taak het beheer van de staatsschat,
graan- en wapenvoorraden, het verzamelen en herverdelen van de belasting-
inkomsten, het opleggen vân gedwongen arbeid, de organisatie van de
provincies en verder nog de nodige juridische taken. Velen van hen speelden
middels het beheer van landerijen en werkplaatsen vân het kroonbezit of
middels de organisatie van mijn- en delvingsexpedities economisch een
directere rol. Tegelijkertijd vervulden sommigen van hen misschien even-
eens functies binnen de hofhouding of persoonlijke bediening, waaruit in

Het denkbeeld dat bet de koning zijn recbt en
plicht was areemd,e lønd,en aan zicb te
onderwerþen aond aia d.e afbeeld.íng aan
hoofden en aerslagen geuøngenen oþ de

uoetstukken aan koningsbeelden in de kunst al
uroeg baar uitdrukking. Deze beelden,

gewoonlijk uit een børde steensoort gemøakt,
zoals bier uøn graniet, worden aaaþ aerscbiLlend
gedateerd, møør d,e meeste scbrijft men
tegenwoordig aan de Derde Dynastie toe. Dit
uterk ß øfkom*ig uit San el-Høgar (TøniÐ in
bet noordoosten uøn de Deltø, u)a.d.rna.a.r men
bet waarscbijnlijk ooor bergebruik bad.

meegenomen,
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Lønd.goed.bebeerd¿rs (heka hoet) uord.en aoor een

røad en enige scltrijaers gebrøcbt om de aersløgen
aøn bun boerderijen in te dienen, in d.e

grøftombe oøn.ùIereroekø uit de 7,esde Dynøstie
bij Søkkøra.

eerste instantie de staatsregering immers ook âl ontstaan was. Daarnaast was
het ook mogelijk dat ze in verschillende gedaanten aan koningscultusorgani-
saties, zonnetempels of tempels van plaatselijke goden verbonden sÍaren.
Tot op welke hoogte ze in dit verband aan de vizier verantwoording moesten
afleggen is niet duidelijk.

Dè staatsschatkist, met âan het hoofd een opzichter Gmi-rø þer-bed'/,
verzamelde de opbrengst der koninklijke landerijen en in mindere mate die
van de belastingen. Deze opbrengst bestond voornamelijk uit verschillende
voedingswaren, maar ook uit kleren, gereedschap, meubels en hout en
dergelijke, en werd in speciale afdelingen bewaard. De opslagvan graan werd
apait door de staatsgraânschuur (shenoeÐbeheerd, evenals waarschijnlijk het
wapenârsenaal en de olie-opslag. De goederen die bij deze instanties lagen
opgeslagen werden niet alleen gebruikt om in de behoeften van de hofhou-
ding te kunnen voorzien, maar ook om er de arbeiders uit de koninklijke
werkplaatsen mee te betalen. Ze leverden zowel de giften in natura die door
de koning aan piramiden en tempels werden gedaan als de 'schenkingen
door de kon inf aan graftomben van ambtenaren en leden van de koninklijke
familie. Al deie afdélingen van de staatsregering hadden een groot aantal
schrijvers in dienst en het toezicht op zelfs de kleinste transacties moet wel
zeer aanzienliik zijn geweest. Helaas is tot nu toe nog geen enkel dergelijk
document teruggevonden.

De opvattingen met betrekking tot recht en het toepâssen van de wet
waren nãuw verbonden met die over de wereldord e (maøÐ.In het Oude Rijk
bestonden er geen geschreven wetten, maar de koninklijke decreten die
zowel voor instellingen als voor individuen werden uitgevaardigd, werden
vâstgelegd en in koninklijke archieven opgeslagen. De hoogste rechter was
de vizier en tot zijn titels behoorden die van 'opzichter van de zes grote
gerechtshoven' Gmi-rø ltoet-u¡eret issøu), in welke hoedanigheid hij de
leiding had over elk mogelijk proces, en 'priester van de godin Maat'
(bem-netjer nxa,a.Ð. De processen werden vermoedelijk door een 'opzichter
van het grote gerechtshof Gmi-rø boet-wereÐ geleid, terwijl de'rechter en
bewaarder van Nechen' (zab iri-necheù de oude titel was voor een ambtenaar
die vaak met bijzondere processen belast werd. Alleen de belangrijkste
criminele zaken werden zo berecht. De toepassing van het recht voor kleine
overtredingen, vooral die in verband met eigendom of plichtsverzaking,
werd vermoedelijk aan de raden, datwilzeggen de bestuurlijke lichamen van
elke instantie, zelf overgelaten. Lijfstraffen voor hen die schuldig werden
bevonden aan overtredìngen of verwaarlozing, met name waar het de
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landbouwproduktie betrof, werden binnen de grenzen van het eigendom
(per-djeÐ door de 'zonen van het eigendom' &au-þeÐ uitgevoerd.

In de provincies werden de losse regionale groeperingen uit de eerste
dynastieën die door adj-mer ambtenâren werden bestuurd en die zelf uit de
Predynastieke stammen waren ontstaan door de organisatie van koninklijke
landerijen, wâaraan de vroegere dorpen (nioeÐ nu ondergeschikt waren,
vervangen. De provinciale organisaties (gouwen) waarin dit gedurende het
Oude Rijk allemaal geleidelijk werd getransformeerd komt in de reliëfs van
de daltempel van de zuidelijke piramide van Koning Snofroe bij Dahsjoer
bijna reeds geheel ontwikkeld tot uiting. In eerste instantie viel elke
provincie onder de verantwoordelijkheid van een 'comitêopzichter' Gmi-ra
weþueÐ. In de Vijfde Dynastie veranderde de titel van deze bestuurder in
'provinciaal opzichter' Gmi ra, gevolgd door de hiëroglief van de betreffende
provincie) en in de Zesde Dynastie in de'grote opperheer van de provincie'
Øeri-tep aa en I het provincieteken). Het ambt van'Opzichter van Opper-
Egypte' Gmi-ra sbemau), dat de bijzondere verântwoordelijkheid voor de
zuidelijke provincies inhield die ver van de hoofdstad verwijderd wâren,
ontstond in de Vijfde Dynastie.

In het dal ten zuiden van de hoofdstad bevonden zich tweeëntwintig
provincies, met als eerste Ta-seti (het huidige Aswan), en in de Delta vijftien.
Met uitzondering van enige delen van de Delta, vooral het noordoosten en
de kustgebieden, was het gebied dat men regeerde bijna hetzelfde als in
latere tijden. De provinciale hoofdsteden ontwikkelden zich tijdens het

Schrijuers in de gralkaþel uat't Prinses Sesb-seshel

Idoet uit de Zesd.e Dynøstie bij Sakkarø,
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De uersiering uan de schijndeur uøn Nikaure,
'þriesterlhem-netjeù aan de god, Re en de godin
Høthor in de zonnetemþel uan Koning
Neferirkare', toont uerscbillende ongebruikelijke
kenmerken, Soms werden familieleden wel
samen met d.e grøfeigenøør afgebeeld, maar bier,
oþ de linker buitenstijl, z,ien we Nikaure's
schoonmoeder Heteþberes en zijn urouw Ibøt
elkaar oml¡elzen,

Oude Rijk nimmer tot grote stedelijke centrâ en hun bestuurlijke en
religieuze belang overtrof hun afmeting in ruime mate.

Er bestaat geen bewijs voor enige serieuze sociale onrust tijdens het Oude
Rijk, maar we moeten ons bewust zijn van het feit dat die uit de ons
beschikbare bronnen waarschijnlijk toch niet gebleken zou zijn. Het Oude
Rijk kende geen gespecialiseerde en permanente ordebewarende macht of
leger, hoewel er ziôh aan de grens wel enkele forten en garnizoe_n_en

bevonden. Deze werden waarschijnlijk hoofdzakelijk door gehuurde Nu-
biërs bemand, wier opdracht uit bescheiden militaire of politionele taken
bestond. Er was daarom geen enkel gevaar voor een militaire ingreep in
staatsaangelegenheden. In geval van een noodsituatie die een grotere mili-
taire macht vèreiste, deed men hetzelfde als bii mijn- en delvingsexpedities:
men riep een aantal mannen op die door hun eigen meerderen werden
geleid, tèrwijl het opperbevel in handen van een door de koning benoemde
ãmbtenaar kwam. De titel'opzichter van de taakeenheid' Gmi-ra mesba)was
zowel van toepassing op de lèiders van militaire als op die van vredelievende
expedities. Tegen hét einde van het Oude Rijk verscheen dezelfde trend als
in handelsexpèdities en werden militaire ondernemingen niet langer cen-
traal door de staat georganiseerd, maar aan de plaatselijke besturen van de
grensgebieden zelf overgelaten.- Hei hele Oude Rijk lang genoot Egypte bijna een volledige veiligheid
tegen buitenlandse interventie en in het binnenland bestond er voor
militaire versterking ook geen reden. De superieure wapens en vooral de
interne organisatie verzekerden Egypte ervan dat de nomadische woestijn-
stammen ãan beide zijden van de Nijl spoedig geen enkele militaire bedrei-
ging meer betekenden. Nubië, ten zuiden van de eerste Nijlcataract, was
waarschijnlijk de enige streek die aan het begin van het Oude Rijk hevige,
elkaar opeenvolgende veldtochten beleefde, maar de redenen daarvan waren
economisch en aan het begin van de Vierde Dynastie was de situatie
opgelost, Pas tijdens de Zesde Dynastie, toen Egypte's commerciële belan-
gèñ en de toegankelijkheid toù natuurlijke bronnen werden bedreigd,
vermeerderde liet aantalverslagen van militaire acties, maar het resulteerde
nimmer in een bedreiging van de staat zelf. Het enige serieuze probleem dat
zich voordeed en dat õnder de heerschappij van Pepi I in het noordoosten
tot ontwikkeling kwam, werd ogenschijnlijk met succes aangepakt.

De plundering en het grote aantalgevangenen dat van de expedities naar
Nubië werd meègebracñt, waren onder de heerschappij van Snofroe zo
opvallend groot dãt ze voor de Egyptenaren misschien wel de belangrijkste
motivatie vormden. Gedurende hêt begin van het Oude Rijk voerde de
Egyptische staât tegen de inwoners van het Niildal ten zuiden van de eerste
,ítîiurt een imperÏalistische politiek van het wreedste soort. Tijdens de
Vierde Dynastiê bestond er éen Egyptische vestiging bij Boehen, þij d.
tweede Nijlcataract,maar er werden geen pogingen ondernomen Nubië te
koloniseren of het bij het totale Egyptische regeringsstelsel in te lijven,
vermoedelijk vanwege de relatief slechte landbouwmogelijkheden en het
gebrek aan mensen iñ Egypte zelf. In plaats daarvan beschouwde men het in
ðe tijd dat er wegens dì bouw van de monumenten het uiterste van de
Egyþtische economie gevergd werd, als een bron van mankracht, vee, hout
en mineralen. Al deze bronnen werden tot het uiterste benut. De inwoners
van Nubië hebben de Egyptische handel en toegankelijkheid tot de natuur-
lijke hulpbronnen missihien wel voor problemen gesteld, maar er bestaat
geen enkele aanwijzing voor de veronderstelling dat zij ooit een bedreiging
voor Egypte's veilighèid hebben gevormd. Het resultaat was eenlijna
completèöntvolkingvan het Nijdalìn Nubië, die tothetbeginvan de Zesde
Dynãstie voortduurde, met als enige inwoners nog zwervende nomaden-
stammen.

Als gevolg van de bevolkingsdruk die zich in het zuiden ontwikkelde en
het ver-laten van de oude politiek met betrekking tot Nubië, veranderde de
situatie in de Zesde Dynastie radicaal, Het Nubische dal raakte opnieuw
bevolkt. De verhoudingen werden, in eerste instantie tenminste, vriend-
schappelijk, \ùüeni, een ambtenaar van Pepi I, recruteerde enige van de
troepên íoor zijn Aziatische veldtocht ondèr'de Irtjet-Nubiërs, de Medja-
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Nubiërs, de Yam-Nubiërs, de \íawat-Nubiërs en de Kaau-Nubiërs'. Een
inscriptie in steen in het gebied bij Aswan vermeldt dat Koning Merenre in
eigen persoon er in het'jaar van de vijfde telling' Nubische leiders ontving,
waarbij de 'leiders van Medja, Irtjet en \üawat de grond kusten en zeer veel
eerbied betoonden.' Onder dezelfde regering ontving \7eni van de Nubiërs
actieve hulp:'Zijne Majesteit zond me uit om in Opper-Egypte vijf kanalen
te graven en drie aken en vier boten van acacia uit \X/awat te bouwen, terwijl
de leiders van lrtjet, \Øawat, Yam en Medja het hout ervoor leverden. Dit
alles lukte me binnen een enkel jaar.' Aan het eind van de Zesde Dynastie
verslechterde de verhouding: Egypte's macht nam af en die van de Nubische
leiders toe. Gewapende botsingen en vergeldingsexpedities onder leiding
van bestuurders van Egypte's zuidelijkste provincies werden regelmatig
gemeld.

Hoewel een reliëf in de piramide van Sahoere bij Aboesir van een verslag

In een andere kleine scène oþ Nikøure's
scbijndeur zien ue tuee urouuen harþ sþelcn cn

zingen. Hoeuel døterend uan de eerste bclft uan
de Vijfde Dynastie bezit de schijndeul enkele

decoratieue tbem¿t's die u¿nt l<apellen ctfko.mstig
zijn en looþt døannec uooruit oþ trends die
gebruikelijker zouden uorden aan bet eind uan

het Oude Rijk.
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Spelende kinderen in Mereroeka's grøf uit bet
bcgin aan de Zesde Dynastie bij Søkkara.

Oþ de aolgende bladzijde: De uizier Ptctbboteþ
wordt gedragen in een þalønkijn, oþ de linþ.er
buitenstijl uan de stèle (scbijndeuÐ in zijn graf
bij Sakkara.

van een enorme Libische buit vergezeld gaat, wordt de waarde ervân als

historisch bewijs betwijfeld. Op enige uitzonderingen in de Vierde Dynastie
na moeten de militaire ondernemingen tegen de stammen ten westen van
het Nijldal zeer beperkt zijn geweest. De reden van dit gebrek aan belangstel-
ling van de kant van de Egyptenaren wâs de relatief geringe economische
waarde van de streek.

De Egyptische verhouding met het oosten en noordoosten wâs agressie-
ver van ãaid en steeds op het veiligstellen van de toegankelijkheid van de
hulpbronnen in de Sinaï gericht. Op de Steen van Palermo wordt melding
gemaakt van botsingen met de nomaden uit de Arabische \Øoestijn en de
Sinaï en in steeninscripties in de Sinaï vinden we een symbolische afkondi-
ging van hun onderwerping.

In de autobiografische tekst van \Øeni worden ook de grootschalige
veldtochten die in Palestina onder de heerschappijvan Pepi I plaatsvonden
beschreven :'Zijne Majesteit zond me vijfmaal uit om zijnleger te leiden om
iedere keer dat ze rebelleerden het land van de zandbewoners te vernietigen
met deze troepen.' Het schijnt dat de preventieve maatregelen der Egypte-
naren door vrij serieuze veiligheidsoverwegingen werden veroo rzaakt,want
ze eisten een groot aantal manschappen. In twee privégraftomben uit de
Zesde Dynastie, die van Kaemhest bij Sakkara en van Inti bij Disjasja, zijn
afbeeldingen vân een overwinning op een versterkte stad te zien die wellicht
van deze veldtochten getuigen. Voor het eerst in de Egyptische militaire
geschiedenis krijgen we zelfs een idee van de tegen de woestijnrovers
ioegepaste tactiek. \Øeni beschrijft deze namelijk als volgt: 'lk stak met de
troèpèn per boot over en landde achter een helling van een heuvelrug in het
nooiderrvan het land der zandbewoners, terwijl de helft van mijn leger zich
onderweg bevond. Ik kwam, nam ze allemaal gevangen en doodde elke rover
onder hen.'
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Koning )enøs door een onbekendc godin
gezoogd, op een reliëf uøn zijn cultustemþel bij
Sakkørø, In de meeste geuallen kennen we de

d.ecorøties uan de cultustempels slecbts aiø
geïsoleerde en zeer onuolledige scènes, Temþels

waarin rneer aøn de oorsþronkelijk aersierde

opþeraløkken bewaørd is gebleøen, zijn die uan
SøLtoere bijAboesir en d,ie uøn Peþi II bij
Søkkarø, maør zelfs deze twee uerkeren in zeer

slecbte staat,

GODEI\ EN GRAVEN

'Zie omboog, jullie goden d,ie in de benedenwereld zijt!Klning Oenaq de grote
god, geword,en, is gekomen oþdat jullie bem zien kunnen,' 't'

Iedere laag v an de Egyptische bevolkin gbezat zo zijn eigen denkbeelden en
geloof om met de krachten van de natuur en de samenleving welke zijn
begrip te boven gingen tot een vergelijk te komen; Het officiële dogma met
betrekking tot de koning, dat in de reliëfs van de complexen rond de
koningspiramiden en de teksten in de piramiden zelf wordt afgespiegeld,
had met het geestelijk leven van de meerderheid. der Eglp.-tische bjvolking
weinig gemeen en zou voor hen ook nauwelijks begrijpelijk zijn. Zowel de
verhouding van het individu tot de staat, belichaamd door de koning, of de
plaatselijke goden, als de ideeën over een voortbestaân na de dood, raakten
iedereen, zijhet in verschillende mate. In Egypte wâren de verschillende
aspecten van het geestelijke leven onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hoewel we gebruik maken van termen als'religie','ideeën over het leven na
de dood' en 'staatsdoctrine' kan een poging ze van elkaar te scheiden alleen
maar falen. De denkbeelden waren het produkt van een historische ontwik-
keling enzijn aan vele herinterpretaties onderhevig geweest, en vormden
daarom bepaald geen perfecte samenhang zonder tegenstelling. Het alge-
mene beeld van de situatie in het Oude Rijk dat uit de beschikbare bronnen
naar voren komt, is incompleet en ongebalanceerd en in zekere mate zijn we
dan ook afhankelijk van veronderstellingen uit later tijden.

Ten grondslag aan de religie van het Oude Rijk lagen het geloof in een
plaatselijke god die met een bepaald gebied en zekere machten verbonden
was en het geloof in plaatselijke mythen. Het Egyptische pâtroon wâs
derhalve een gecompliceerd systeem van goden van verschillende aard en
betekenis en had weinig weg van een strakke hiërarchische orde. Verschil-
lende goden speelden in verschillende delen van het land oorspronkelijk
dezelfde rol en er bestonden uiteenlopende opvattingen over de schepping
en de kosmologie. Met de opkomst van een uniforme staat probeerde men
binnen de belangrijkste religie:uze centra zoals Ioenoe (Heliopolis) en Ineb
Hedj (Memphis) deze situatie wel enigszins te rationaliseren, maar deze
pogingen werden tijdens het Oude Rijk niet voortgezet en de precieze stadia
van het proces zijn dan ook niet duidelijk.

De belangrijkheid der goden en hun wederzijdse verhoudingen verander-
den evenzeer als de gebieden waar men ze vereerde. Sommige dezer
plaatselijke goden werden door de bovenste intellectuele laag van de Egypti-
sche samenleving zelfs buiten hun thuisstreek erkend en aanvaard, maar in
het geestelijke leven van eenvoudiger mensen speelden ze vrijwel zeker
geen enkele rol. Voor een gewoon persoon wiens religieuze kijk beperkt
bleef tot het gebied waarin hij leefde, was het alleen de plaatselijke god, en
misschien nog een paar andere goden die ermee verbonden waren, die echt

. Piramideteksten, S 272
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telde. In het geval van de ambtenaren konden de redenen voor deze
beperkte kijk van materialistischer aard zijn, zoals een priesterfunctie in de
traditionele tempel van de plaatselijke god. Het valt aan te nemen dat de
boerenbevolking nog vele mindere godheden vereerde waarover we vanwe-
ge hun 'half-officiële' aard maar weinig weten. Ze werden zelden op monu-
menten afgebeeld, die op zichzelf. bovendien ook maar weinig met de
onderste lagen van de Egyptische samenleving verbonden wâren. De kennis
die we over hen bezitten is dan ook op materiaal uit latere perioden
gebaseerd.

Bijna iedere god uit het vroegste tijdperk der Egyptische geschiedenis
werd in de vorm van een dier, vogel of zelfs een niet-levend object uitge-
beeld. Zo werd Bastet, de lokale godin van de plaats Bast (het huidige Tell
BastÐ in de oostelijke Delta met een leeuwin verbonden, de god Thoth van
Chemenoe (Hermopolis Magna, het huidige El-Ashumeid met een ibis,
Chnoem van de streek rond de eerste càtànactmet een ram, de godin Hathor
die op verscheidene plaatsen aanbeden werd, met een koe en de god Sobek
met een krokodil. De precieze motieven achter dergelijke associaties zijn
onduidelijk, maaî de keuze schijnt op grond van een soort natuurlogica te
zijn bepaald. Zo was de verering van de stier populair in het veerijke gebied
van de Delta, de verering van de krokodil in het moerassige Faioem,
enzovoort. Om zich te manifesteren kon de god de vorm van een dier
aannemen, maar dit betekende niet dat men het dier zelf als een god
beschouwde. Een eenvoudig mens denkt liever in visuele beelden dan in
abstracte concepten en het systeem van de plaatselijke goden weerspiegelt
dan ook de eerste ontwikkelingsstadia van het Egyptische religieuze den-
ken.
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Pogingen om de goden, met nâme de oude god Min van Gebtioe (Coptos,
het huidige Qift) en Ptah van Ineb-Hedj(Memphis), met menselijke eigen-
schappen uit te rusten, dateren van het eind van de Predynastieke Periode
of kort daarna. Ze zouden een gevolg kunnen zijnvan hun wat belangrijk-
heid betreft relatief late opkomst, of van de behoefte âan meer toegankeliike
voorstellingen voor deze goden . Zo had men de fallische god Miñ, een van
de oudste en belangrijkste plaatselijke goden uit het Oude Rijk, eerder
aanbeden als een merkwaardig harpoenachtig voorwerp (een fetisj), maar de
exacte aard daawan is niet duidelijk. De uitbeelding van een god met
menselijke eigenschappen getuigt van een geheel andère interpretatie van
de aardder goden, omdat het contrâst tussen de mens en de natuurkrachten
voorheen juist de basis van de oorspronkelijke religie was.

De combinatie van menselijke en dierlijke eigenschappen in een vorm,
bijvoorbeeld de uitbeelding van de godin Bastet als een vrõuw met het hoofd
van een leeuwin, was eerder een karakteristiek Egyptische kunstuiting dan
een op zichzelf. staande religieuze ontwikkeling. Het werd de gebruikélijke
vorm waarin de godheid op officiële reliëfs en beelden verscheen, maar het
bevatte geen aanvullende betekenis. Voor de meeste mensen, voor wie de

Gezicht van de God Sokar is Schitterend' en Ankh-hathor als 'Leve de Godin
Hathor!'), priesterschappen van grabezitters en hun verwanten, de in hun
graven vastgelegde namen van landerijen, en de namen van goden die in
offerteksten op stèles en andere plaatsen in graven voorkomen. Bij zijn
kroning moest de koning voor zijn heerschaþpij de goedkeuring van de
plaatselijke goden verwerven en nââst het dragen van de verantwoõrdelijk-
heid voor het welzijn vanzijnonderdanen zowel in het leven als na de dood,
moest hij tevens de schrijnen der plaatselijke goden onderhouden, hen van
offers en hun priesters van levensonderhoud voorzien.

Deze 'officiële' volksreligie van het Oude Rijk die door de koning
gesteund werd, was voor een groot deel op het uitvoeren van ritueleñ
gebaseerd. In de vereringsplaatsen dienden hàlfprofessionele'dienaren van

{e god' (bem-netjeÐ, die onder de plaatselijke ambtenaren waren geworven.
De gebouwen, uit kleistenen opgebouwd en zonder enige reliëfversiering,
waren bescheiden vanaard en dat verklaart tevens waarom er zo weinig van
bewaard zijn gebleven. Ze bevondenzichin de dorpen en niet in de woãstijn
zoals de tempels voor de koningscultus en de ionnetempels, en vielen
daarom aan latere veranderingen en nieuwe bebouwingen ten prooi. De
vervaardiging van vereringsbeelden voor deze heiligplaatsen wèrd in de

Voor de meeste mensen uorden de þrestaties uøn
bet Oude Rijk bet best gerymboLiseerd door de
piramiden. Hun nuijgende, møssieue

bouwwerken wekken urees en uerutondering,
nl.a,a.r xutLnneerLt)e eraolr stctøn reøliseren ue ons

nauwelijks d,øt we in direct contact staan met de

gedacbten en bet ruerþ aan leuende mensen uit
uerulogen tijden, De gereconstrueerde bouten boot,

oorsþronkelijk in delen geuonden in een'bootþut'
bij de zuidoostelijke boek uan d.e þiramid.e uan
Cboefoe, creëert een zelfde effect. Duizenden
jaren godsdienst, beheersing aan bet materiaal
en zeemanskunst zijn in dit prachtige aaartuig
beuaard gebleuen. Bijnø ølle bij d,e reconstructie
gebruikte materialen zijn origineel. De oorrn is
die øøn een beilige boot (wia) met een lange uoor-
en acbtersteuen. De boot uerd. aermoed,elijk bij
Cboefoe's begrøfenis gebruikt, Het is mogelijk døt
er in een ouereenkomstige, meer westelijk gelegen

þut nog zo'n boot bestaøt,
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'annalen'wel opgenomen, maar er is er nauwelijks een bewaard gebleven.
Dit kan wellicht te verklaren zijn door het feit dat hun materiaal, zoals metaal
of hout, later vaak opnieuw werd gebruikt. \íaarschijnlijk was het dagelijkse
ritueel in deze tempels vrij eenvoudig van aard en bestond het uit het te
voorschijn halen van het godsbeeld en het reinigen, kleden en zalven ervan,
wâarnâ het symbolisch voedsel en drank werd geofferd. Men vierde ook
religieuze feesten en waarschijnlijk was het alleen bij deze gelegenheden dat
het gewone volk, dat anders tot de tempel geen toegang had, een kans kreeg
om het beeld van zijn plaatselijke god te zien.

In eerste instantie waren de voornaamste begunstigden van de giften van
de koning de religieuze centra in de buurt van de hoofdstad, en het duurde
waarschijnlijk tot de Vijfde Dynastie eer ook tempels in de provincies
landschenkingen ontvingen, waardoor ze economisch onafhankelijk kon-
den worden. Het is mogelijk dat dit eerst weinig meer dan een gerieflijke
vervanging van de voormalige bevoorradingsmethode betekende, maar het
bleek op de toenemende economische zelfstandigheid van de ambtenaren
die als priesters aan deze tempels verbonden waren van grote invloed. De
toegenomen belangstelling van de koning voor de heiligplaatsen der plaatse-
lijke goden was mogelijk het gevolg vân een eerdere ontwikkeling. Gedu-

'Bootþutten'beuinden zicb t¡aøk in de buurt uøn
pírømiden uit bet Oude Rijk, Er bestøøn twee

soorten: díe u)øørnlee men de uorm adn een

ceremoniële boot heeft nøgebootst zoøls
bijaoorbeeld de'bootþut' bij de zuidoostelijke boek

aøn Rødjed,efs pirami.de bij Aboe Roøsj, en de

rechtboekige þutten met de uit elkaar genomen
bouten boten, De stenen reþlicø's oøn de boten

staan aermoedelijk in aerbønd met bet idee aan
d,e bemelrei.zen u)ctrtroþ d.e koni.ng de zonnegod.

aergezelde. Rond een cultustemþel en þirømide
kunnen zich meerdere uan d.ergelijke boten

beuinden.
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rende de Vierde Dynastie namelijk werd het officiële dogma met betrekking
tot de relatie van de koning met de goden vermoedelijk opnieuw gedefi-
nieerd en gesystematiseerd en werd hij opgenomen in een stelsel met de
scheppende zonnegod Re (of in gesyncretiseerde vorm Re-Harakhti, 'Re-
Horus van de Horizon') van Ioenoe (Heliopolis) aan het hoofd. De opkomst
van de zonnegod leidde totzijnerkenning als voornaamste staatsgod van het
Oude Rijk, hetgeen door het verschijnen van zijn naam in koninklijke
namen en titels werd weerspiegeld. De koning, hoewel nog steeds Horus
genoemd, werd nu een'zoon van de god Re'.

Volgens een latere volkslegende waren de eerste drie koningen van de
Vijfde Dynastie voortgekomen uit de verering van de zonnegod en de vrouw
van een priester van Re. Om de god te kunnen vereren werd een reeks
zonnetempels gebouwd. Van Oeserkaf tot Menkauhor en met uitzondering
van de maar kort regerende Shepseskare, bouwde iedere koning op een
nieuwe plaats in de nabijheid van zijn piramide een nieuwe zonnetempel.
Dit was een geheel andere benadering dan de bouw of uitbreiding van
tempels van plaatselijke goden op de traditionele lokaties en was karakteris-
tiek voor de Vijfde Dynastie. Het is duidelijk dat men dit als een plicht
beschouwde van iedere koning tijdens zijn heerschappij. Men behandelde
de belangrijkste staatsgod Re op dezelfde wijze als zijn aardse vertegenwoor-
diger de koning. Yoor zichzelf bouwde de koning een piramide en een
cultusorganisatie en voor de verering van de staatsgod een zonnetempel,
waarmee hij de relatie tussen de god enzljnheerschappij benadrukte. Deze
tempels ontvingen grote hoeveelheden offers en land, hadden hun eigen
personeel en waren in de Vijfde Dynastie lange tijd de belangrijkste econo-
mische instelling van het land na de staat zelf.

De toenemende invloed van piramideorganisaties in de tweede helft van
de Vijfde Dynastie volgde op het verval en einde van de bouw der zonnetem-
pels. De redenen voor dit verval waren waarschijnlijk meer economisch van
aard dan ideologisch, omdat het systeem niet langer in staat was om aan het
veeleisende bouwschema van beide projecten plus de begiftiging van beide
instellingen gedurende een enkele regering te voldoen.

Naast de plaatselijke god speelde er nog een andere god met plaatselijke
banden een belangrijke rol in het leven van de Egyptenaren tijdens het Oude
Rijk. Dit was de god van de plaatselijke necropolis, zoals Chentiamentioe bij
Abdjoe (Abydos) en Sokar in de provincie Ineb-Hedj (Memphis), en in
algemene zin Anoebis, die meestal met de jakhals werd geassocieerd en later
Osiris. Na iemands dood bleef een deel van zijnpersoonlijkheid, de 'levens-
kracht' of 'geest' (kÐ, in het graf voortbestaan, terwijl de overlede ne zelf. na
het voltooien van de voorgeschreven dodenriten een økh-ziel werd. Het
lichaam werd voor het voortbestaan van de kaonmisbaar geacht en het was

Scènes uøn de begrafenís uøn A4eryre-notfn Qof
in zijn graf uit de Zesde Dlnastie bij Gizeb. In
de bouenste rij leiden een lectorpriester, een

balsemer en een beroeþsmatige rouuklaagster de

stoet nc:tc7r het zuiueringsbuis, In de rij eronder

uordt de doodki* per boot naør het

balsemingshuis ueruoerd,

Eaenals bij de buitenzijde uan de eerste

kleistenen mastaba's imiteerde men bij het

schilderen uøn de uersiering uan onbescbreuen

scbijndeuren in bet Oude Rijk soms

mattenþdtronen. De bier afgebeelde tombe uan
Ptøbhoteþ bij Sakkara døteert øøn bet einde uan
de Vijfde þnastia
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De kapel kl.u.z. dat cleel aan bet graf dat zicb
bouen de grond beuond en tocgønkclijk uøÐ uan
ecn grote mastaba uit de VijÍde of Zesde

Dynastic kon bestaan uit een reeks þortieken,
g¿tngen, ballen, bouen, oþsløgkamers etc. De
beløngrijkste ruimte was de offerzaøl met een

scbijnd,eur. T'egen cle gewoonte in bepøt in de
mastaba aan Mereroeka de zuilenbal een nis
met een ofþrtaþl en een beelcl uan d.e

grafcigenaør.

'1.

,\I

I

/,
w

¡:..;å5+-'Þ' -



dan ook in een poging hem een vervangende verblijfplaats âan te bieden dat
men ertoe overging grafbeelden te vervaardigen. Het was hetzelfde geloof
waaruit de eerste experimenten tot kunstmatige bewaring (mummificatie)
voortkwamen. De materiële behoeften van de kawaren dezelfde als die van
de levenden en men bracht de voedsel- en drankoffers naar de enige voor het
publiek toegankelijke plaats in het graf, de grafkapel. Bij afwezigheid van
echte offers kon men ze middels afbeeldingen op de stèle (schijndeur) of
grafmuren, of door het reciteren van voorgeschreven formuleringen ook op
symbolische wijze brengen. De activiteiten die in de graven uit het Oude
Rijk zijn afgebeeld en die met een dergelijke bevoorrading in verband staân,
vinden dus beslist in deze wereld plaats en niet in een of ander Egyptisch
paradijs.

De god van de necropolis werd als heerser van de in zijn streek begraven
doden beschouwd. De bevoorrading der ambtenarengrâven zag men oor-
spronkelijk als een soort transactie tussen drie partijen, namelijk de koning
als donor, de necropolisgod als hoofdbegunstigde en de grafbezitter als
deelnemer met het recht op een deel van de offers aan de necropolisgod. In
de ideeën met betrekking tot hetleven na de dood die in de privégraven van
het Oude Rijk tot uitdrukking kwamen, speelden geen andere goden dan die
welke met de necropolis waren verbonden een rol.

Terwijl gewone geesten in het rijk van de plaatselijke necropolisgod
bleven voortbestaan, veronderstelde men dat de koning na zijn dood naar de
poolster vertrok, het hemelse domein van de godin Noet en verblijfplaats
van de goden bijwie hijzichvoegde. Om de hemel te bereiken, waar hijde
zonnegod zouvergezellen om met hem inzijn schip de hemel te doorkrui-
sen, stonden hem vele vormen en middelen ter beschikking. Het geloof met
betrekking tot deze wijze van voortbestaan, waarschijnlijk nauw verbonden
met denkbeelden over de hemel en de zon van Ioenoe (Heliopolis), is ons
bekend van de Piramideteksten. Dit zijn de teksten die in de piramiden van
koningen en verscheidene koninginnen van het einde der Vijfde Dynastie
werden vastgelegd. De Piramideteksten bevatten behalve religieuze en
dodenbezweringen ook delen vân mythen uit verschillende tijdperken en
vertegenwoordigen derhalve een mengsel van zeer uiteenlopende denk-
beelden. Vermoedelijk heeft men ze opgenomen in een poging ervan
verzekerd te zijn dat de koning ze bij de hand had wânneer kennis van hun
inhoud bij het voortbestaan na de dood nodig bleek.

De dode koning wordt in de Piramideteksten echter ook met Osiris
geïdentificeerd. Oorspronkelijk was Osiris een god uit de onderwereld.
Vermoedelijk assimileerde hij eerst de god Anedtji en raakte hij met het
dorp Djedoe (Boesiris) in de centrale Delta en al heel vroeg eveneens met
Ioenoe (Heliopolis) verbonden. Zijn betekenis nam spoedig toe en mis-
schien beïnvloedde hij al in de Vierde Dynastie de veranderingen in de
complexen rond de koningspiramiden. In privégraven wordt Osiris pas in de
Vijfde Dynastie genoemd, dezelfde tijd waarin hijvoor het eerst in menselij-
ke gedaante werd afgebeeld. Hij verwierf al heel snel de status van universele
god van de nederwereld terwijl Djedoe (Boesiris) en Ioenoe (Heliopolis) als
zijn belangrijkste vereringscentra golden. In Abdjoe assimileerde hij de
oorspronkelijke god Chentiamentioe. Gedurende het Oude Rijk werd
alleen de koning nazijn dood met de god Osiris vereenzelvigd.

Een groot deel van de mythologie die ons uit latere perioden van de
Egyptische geschiedenis heeft bereikt, moet al ten tijde van het Oude Rijk
hebben bestaan. De mythe van Seth die zijn broer Osiris vermoordt, van de
godinnen Isis en Nephtis die over zijnlichaamrouwen en van de uiteindelij-
ke wraak van Horus komt in de Piramideteksten reeds naar voren.

Terwijl er voor de studie van de religie tijdens latere perioden van de
Egyptische geschiedenis uitgebreid materiaal voorhanden is, is de informa-
tie met betrekking tot het Oude Rijk echter zeer schaars. Er zijn geen papyri
met religieuze teksten gevonden en in privégraven worden slechts aspecten
van het leven na de dood belicht. De complexen rond de koningspiramiden
zïjn bijna de enige plaats waar zich reliëfs bevinden waarop goden staan
afgebeeld en de piramideteksten vormen de enige grote vèrzameling in-
scripties. Tempels van plaatselijke goden ontbreken nâgenoeg geheel,
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In þriuégraaen beschouwde men de we*elijke
stèle (scbijndeuÐ øls d,e tterbind,ing tussen d,e

uereld, der leuenden en die der dod.en. Deka aan
de grafeigenaars deed. zicb tegoed øøn d.e t,oed,sel-

en d.rønkoffers die men naør de scbijnd,eur bad
gebracbt. De scbijndeur uøs bet middelpunt aøn
de grøfkapel en bezøt altijd enige
reliëføfbældingen aøn de grøfeigenøør, møar
een enkele møøl maakte men een of meerd.ere

driedimens ionale beelden, øøørscbijnlijk onder
inuloed. uøn de beelden die in de uit rotsen
gebouwen grauen aerscbenen, Dit figuur uan
Idoe, half oprijzend uit d.e grond aøn zijn.
grøftombe bij Gizeb uit de Zesde Dynøstie, komt
bij ons enigszins øbsurd 01)er, n'Latff is zowel
interessønt øanuege de aoorstellingstuereld. die
het insþireerde als door zijn getuigenis uan de

nauue relatie tussen'tweedimensionale' reliëfs en

driedimensionale beelden.
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GRAFKUI\STENAARS
ENI DE \ØERELD

Alle beelden uit het Oude Rijk bad,den een

functie, d,w,z, sþeelden een rol in een temþel,

þirømidecomþlex of graf. Oþ enkele

uitzonderi.ngen na Lt)øs bet beginsel kunst om de

kunst onbekend, en de kunstzinnige
ontwikkeling wøs dus niets ønders dan bet
zoeken naør een betere mønier om bet beeld ziin
formele rol te kunnen laten ueruullen of booguit
binnen strak uoorgescbreuen beþerkingen te

werken, Soms beboorden de beeld.en ølleen maør
tot de uersiering uøn een temþel of een graftombe,
møar oþ øndere momenten besclcouwde nxen ze

øls een belicbørning aøn d.e fysieke eigenschaþþen

aøn de koning of grafeigenøør om d.e zielka een

uerblijfpløats øøn te kunnen bieden wønneer er
iets met bet licbøøm zou gebeuren, De beelden

uøn Prins Røbotþe, te zien oþ þøgina 113, en

zijn arouw Nofret, biernaøst afgebeeld., xijn
øfkomstig uit hun graftombe bij Medoem ui.t het
begin uan de Vierde Dynøstia Hoewel z,e øþørt
werden gemøøkt, ua.ren ze øls þa.ør bedoeld.,

twerþer udn de temþel ua.n de god,in Matit, Peþi-sonb, wiens ecbte
luidt Nesoe.' 't'

'De on
na,a,rn

Aangezien een groot deel van onze kennis omtrent het dagelijkse leven in
Egypte ten tijde van het Oude Rijk op reliëfs in grafkapellen is gebaseerd, is
begrip van de conventies der grafkunst uit deze periode een idee van de
beperkingen in de artistieke vrijheid der kunstenaars onmisbaar om deze
bewijsstukken te interpreteren.

De Egyptische canon, het vastgelegde stelsel van proporties volgens
welke het menselijke lichaam werd afgebeeld, verscheen in primitieve vorm
reeds in de hofkunst van het einde der Predynastieke Periode. Hetzelfde
gold voor de gebruikelijke manier waarop men het lichaam zag: gezicht en
mond van opzij, oog en wenkbrauwgeheel zichtbaar,borst en schouders van
voren, maar taille en benen opnieuw van opzij. Het beeld van een menselijk
lichaam was derhalve samengesteld op een wijze zoals het menseliik oog het
nooit op een en hetzelfde moment zou kunnen zien. De Egyptische
kunstenaar zocht echter naar een compromis in deze aanpak van het
uitbeelden der realiteit, en terwijl hij de opvatting dat alle wezenlijke delen
aanwezig moeten zijn en zo karakteristiek mogelijk moeten worden afge-
beeld trouw bleef, voegde hij deze delen samen op een wijze die zoveel
mogelijk met hoe hij ze gewoonlijk in hun totaliteit zag overeenkwam. Soms
was zelfs zo'n paradoxale combinatie als het samenvoegen van de linkerarm
en de rechterschouder en vice versa geen grote prijs om de twee tegenstrijdi-
ge methoden met elkaar te kunnen verzoenen. Deze voorgeschreven ma-
nier om mensen af te beelden gold zonder meer voor de hoofdfiguren in de
grafscènes, maar in mindere mate voor de bijfiguren, De grootste uitingsvrij-
heid genoot de kunstenaar bij het afbeelden van dieren.

Dezelfde 'mozaïek'-aanpak vinden we terug in de compositie van grotere
scènes. De relatieve grootte der figuren was in zoverre belãngrijk dat zt hielp
een onderscheid te maken tussen de hoofd- en bijfiguren, en daar men dè
hele scène viazijn individuele elementen benaderde, ervoer men de ver-
schillende afmetingen niet als storend voor de balans van het geh eel. Zokan
een groot beeld van een zittende man vergezeld gaan van een verkleinde
weergave van zijn vrouw die aan zijn benen geknield zit of heeft men in
vergelijking met de kleine figuren van zijn zoons de grafeigenaar absurd
groot gemaakt.

De Egyptische opvattingen omtrent het perspectief verschilden nogal
met die van ons, hoewel er toch nog wel enige overeenkomsten te vinden
zijn. De afstand tot de toeschouwer werd aangegeven door middel van de
relatieve posities van ekaar gedeeltelijk overlappende afbeeldingen langs de
horizontale as en niet langs de vertikale, zoals voor ons gebruikelijk is, en zij

- Signatuur van de kunstenaaar in de staf van de ambtenaar Djau in diens graf bij Der
el-Gebrawi uit het eind der Zesde Dynastie.
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Hoewel bet scbilderen oþ þleisteruerk ueel mind,er
werk en tijd. uergde, bleef het toch aer øcbter bij
de ueruaardiging uan reliëfs. Door het algemene
gebruik uctn steen uoor bet bekleden aan de

muren ud,n grafkaþellen in de Vierde D1nøstie
uerdu.teen d.e geschiklerd,e decoratie biina
belemaø\, maar niettemin scbetste men øluorens
de reliëfs te maken nog steeds een ru,Lu lntwerþ en

6;ls ze eenmaøl tuøren uoltooid uerden alle reliëfs
gescbìlderd. Pas in de Zesde Dynastie uerscbenen
de oþ þleister geschilderde scènes u)eer, zlwel in de
gralkapellen als in hun grafkamers. Het
belangrijkste uoordeel uan reliëfs bouen
scbilderingen is bun d.uurzaamheid. Dit
maakte de keuze uoor toeþassing bij cle

monumentale bouw niet moeilijk en derbalue
werd het uoor cle eeuwigheid.sbewuste

Egltþtenaren bet ideale exþressiemiddel, Deze
gans uit de graftombe uan Nefermaøt en zijn
t;rouw Itet bij Aledoem uit bet begin uøn d.e

Vierde Dynastie, maøkt deel uit uan een grltere
comþositie waørin mctnnen met netten oþ uogek
jøgen.

stonden alle op dezelfde basislijn. Bij een grote compositie werd het hele vlak
met behulp van dergelijke basislijnen in verschillende horizontale rijen
verdeeld. De oriëntatie van de scènes binnen elke rijwerd bepaald door de
grootste figuur in de compositie; indien de scène bijvoorbeeld een 'inspectie'
door de grafeigenaar tot onderwerp hâd, brachten de kleinere figuren in de
rijen de te inspecteren goederen of dieren naar hem toe. \Øanneer er een
hoofdfiguur die als middelpunt kon fungeren ontbrak, werd de orientatie
ondergeschiktgemaakt aan de grafarchitectuur, bijvoorbeeld aan de stèle op
de schijndeur, waarop de scènes zich richtten.

Symmetrie en innerlijke logica speelden eveneens een belangrijke rol.
Grote afbeeldingen van de grafeigenâar op deurstijlen zijn altijd symme-
trisch gerangschikt en de logica manifesteert zichzelf in het feit dat de
grafeigenaar vanuit zijn graf de bezoeker altijd 'tegemoet komt'. In hallen
met zuilen, vaak met afbeeldingen van de overledene op alle vier de zijden
der zuilen, wordt de route die de bezoeker dient te volgen op deze wijzebijna
voor hem uitgezet.

Handelingen of een reeks gebeurtenissen legde men middels een selectie
van de meest karakteristieke situaties of stadia vast. De onderste rij op een
muur bevatte gewoonlijk de meest recente fase of de afsluitingvan deze
cyclus. Deze rangschikking, die meer naâr tijd dannaar ruimte is gezet,laat
zich tot op zekere hoogte met onze opvattingen omtrent perspectief verge-
lijken.

De thema's waarin de versieringen zijn onderverdeeld corresponderen
niet altijd met de verschillende muren van de grafkapel, en een hoek in de
ruimte vertegenwoordigt daarom niet automatisch een scheidslijn. Bepaal-
de muren raakten wel met specifieke onderwerpen verbonden, maar vanwe-
ge de grote diversiteit in de bouw van grafkapellen ontwikkelden zich slechts
zeer algemene regels. Teksten waarvan de taferelen vergezeld gaan, kunnen
een afgebeelde handeling beschrijven, een conversatie van de deelnemers
weergeven of hun nâmen en die van de getoonde voorwerpen onthullen,
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maar dienen in veel gevallen slechts als een eenvoudige manier om de ruimte
op te vullen. Grote lege vlakken beschouwde men als een falen van de
ontwerper en beeldhouwer.

De ontwerper vân de versieringen voor een grafkapel was derhalve aan
verschillende soorten restricties onderworpen. De proporties en de manier
waârop menselijke figuren werden afgebeeld lagen stevig vast, evenals de
algemene principes van de ruimtelijke verdeling van scènes op de muur. De
belangrijkste versieringsthema's waren min of meer verplicht en hun plaats
in de kapel was indien al niet voorgeschreven dan toch aangegeven. De
technieken en de keuze der kleuren waren in de meeste opzichten in alle
graven gelijk. Dit was allemaal het gevolg van de pragmatische functie der
grafuersieringen om het leven van de grafeig enaar nazijndood te vergemak-
kelijken. De ontwerper mocht dit door te experimenteren of door zijn
artistieke neigingen de vrije loop te laten immers niet aan gevaan blootstel-
len. Het was zijn taak om het benodigde ontwerp uit te voeren dat in het
verleden zijn doelmatigheid al bewezen had. En toch zijn er geen twee
grafkapellen identiek versierd en zou het aantal identieke muurscènes op de
vingers van een hand te tellen zijn. Hieruit blijkt zonder twijfel dat de
kunstenaar niet alleen een zekere scheppingsvrijheid bezat, maar dat h ij deze
ook bewust nastreefde, de gelegenheden daartoe aangreep en dat bovendien
nieuwe oplossingen voor oude problemen door hen die voor het werk
betaalden misschien juist wel werden verlangd.

Elk thema dat in de versieringen van de grafkapellen uit het Oude Rijk
voorkomt, kan in een aantal kleinere episoden worden opgedeeld. Zovallen
bijvoorbeeld onder het landbouwthema het ploegen, zaaien,vertrappen van
graàn, maaien, zakken vullen met schoven, aanvoeren van een kudde ezels,
beladen van ezels, het vervoer vân graan naar de dorsvloer, dorsen, wannen
en de opslag in graanschuren, om de meest voorkomende onderwerpen
maar te noemen. De eerste vrijheid van keuze die de kunstenaar had, gold
de compositie. Als regel verscheen er meer dan een thema op de muur en
was de kunstenaar vrij te beslissen hoe hij de beschikbare ruimte tussen hen

j.. :
Bouen: De materialen uan priaébeelden

uarieerden in dezelfde rnate øls die uøn
koningsbeelden, n'tttclr bet merendeel uterd uøn de

meest uoorradige materialen als kalksteen en

bout gemøakt, Bi.i de stenen beelden uit het Oude

Rijk is het nog mogelijk de inuloed uøn de aorm
uøn bet oorsþronkelijke blok te ond,ersclteiden,

maør enkele aan de bouten beelden waren nu
uøn de beþerkingen uan bet blok beurìjd: de

ctrnlen en benen hoefden niet langer øøn ltet
lichaøm te worden beuestigd en de sceþter en staf
konden oþ natuurlijke uijze in de hand worden
gebouden en boefden niet tegen het lichøøm te

worden aøngedrukt, Het materiaal oefende dus
oþ de ontwikkeling uøn de øorm een

øanzienlijke inuloed uit, Dit beelcl uan
Meryre-haishtef uit de Zesde Dynøstie is in
tegenstelling tot de meeste andere uit een enkel
stuk ebbebout gesneden en is øfkomstig uit
Sidmant in Midden- Eg1þte.

Links: De indiuidualiteit ua.n een beeld tuerd
gegørøndeerd door zijn inscripties. De tekst
bouen de recbterscbouder uøn Rabotþe's beeld is

in drie uerticale þolommen gerangschikt
(hiërogliefen konden zowel borizontaal als
uerticøøl øorden gescbreueù en noemt hem

'opzicbter uan de taøkeenbeid', 'leider uan de

boogscbul tcrs' en 'koningszoon uan ziin
licbaam'. De laatste uìjf tekens onder aan de

I i n kerþolom beschrijuen zijn naam.
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e.

De'opzicbter der beeldhouwers' Nianckþtab líet
in de kapel uan Ptahhoteþ bij Sakkara, wiens
reliëfs hij misscbien ueruøard.igde, een þortret
uan zicbzelf nø,

zou verdelen. Vervolgens moest hij uit de thema's die hij op moest nemen
de episoden selecteren, Ten derde bepaalde hij zelÍ hoe hij ze weer zot)
geven. Zelfs de meest banale episoden ,zoals in de slagersscènes, verschenen
in ontelbare variëteiten. Misschien leerde de kunstenaar al tijdens zijn
opleiding een bepaalde episode op een aantal uiteenlopende manieren te
behandelen of beschikte hij over pâtronen die hij op de muur kopieerde. De
aantrekkelijkste en vermoedelijk ook de meest voorhanden liggende moge-
lijkheid is dat hij tijdens zijn scholing had geleerd van deze episoden
gedetailleerde onderdelen te tekenen. Zo kon een zelfde hand met een
slagersmes, een vuursteen om messen te slijpen of een been van het
geslachte dier worden afgebeeld, De gebogen figuur van de slager kon zowel
een been van het geslachte dier afsnijden als het hart verwijderen en een
rechtop lopende figuur kon verschillende soorten vlees sjouwen. De vrijheid
van de kunstenaar bestond dus in de meeste gevallen uit het op zijn eigen
manier kiezen en combineren vân de voorgeschreven elementen, zolanghij
het beoogde effect maar bereikte. Soms resulteerde de originaliteit van de
kunstenaar misschien in een geheel nieuwe trek die aan het bestaande
repertoire werd toegevoegd, werd dit door anderen overgenomen en werd
het een standaardelement, terwijl men âan de andere kant verouderde en
niet langer gangbare scènes misschien losliet. Het onderscheid tussen de
vakman die trouw het platgelopen pad volgde en de creatieve kunstenaâr wâs
inderdaad erg klein en vaak schimmig.

Degenen die voor het ontwerp en de uitvoering van de grafreliëfs en
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beelden verantwoordelijk waren, werden als gelijk beschouwd aan degenen
die het graf bouwden of de grafuitrusting vervaardigden. Het werk aan de
constructie van een graftombe zelf werd nooit afgebeeld, maar aan het werk
zljnde beeldhouwers werden vaak zowel naast mannen die stenen vaten
maken als naast timmerlieden of andere vaklui getoond. In de meeste
gevallen bleven ze volslagen anoniem. In de gràftombe uit de Vierde
Dynastie van Nebemachet bij Gizeh vertellen inscripties bij de afbeeldingen
van twee mannen:'het was de schilder Semeka, door hem beloond (d.w.z.
door de grafeigenaar), die zijn grafheeft gemaakt' en 'het was Inkaf, door hem
beloond, die het werkaanzijngraf heeft uitgevoerd.' Ze zijnzeer uitzonder-
lijk. Een meer gebruikelijke methode was het afbeelden van de kunstenaars
onder de kleine figuren der offerdragers. Het meest in het oog springende
voorbeeld hiervan is misschien wel dat van de verantwoordelijkebeelãhou-
wer voor de schitterende reliëfs in het graf van Ptahhotep bij Sakkara uit de
Vijfde Dynastie. Op de noordelijke muur van de kapel, ñaaÀt de scène mer
drie papyrusvlotten waârop de mannen in een schijngevecht verwikkeld
Vijn, is een smalle boot afgebeeld waarin de 'opzichtef der beeldhouwers'
Niankh-ptah, rijkelijk voorzien van voedsel, zich van een grote kruik bier
bedient die hem door een kleine jongen wordt aangebodeñ. Deze kunste-
naar lijkt tenminste tevreden te zijngeweest metzijn bescheiden levenslot.

Beelden aormen een zeer beløngrijk onderd.eel

uan de þriaégrøaen en er bestaan aeel reliëfscènes

u)aa.roþ ue þ,unnen zien hoe ze oþ sleeën naør de

grøftomben utorden gesleeþt. Hier øfgebeeld is een

møstøbø ui.t de Zesde Dynastie uøn Prinses
Sesb-sesbet ldoet bii Sakkara.
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DE OI\DERGAI\G

'Inderdaad, het schiþ d.er zuid,erlingen is losgesløgen; sted,en ouorden aeruoest
en Oþþer-Egyþte is tot een lege woestenij oerwlrd,en.' '"

Toen in 2247 v. Chr. Pepi II op zesjarige leeftijd de troon besteeg, leed
Egypte reeds geruime tijd aan een diepgewortelde innerlijke zwakte. Niette-
min dreef de geweldige kracht die tijdens de ononderbroken vooruitgang
vanaf het begin van de Predynastieke Periode was opgebouwd het land
voort, tot de gecombineerde effecten van de algehele malaise het samenle-
vingsbouwwerkvan het einde der Zesde Dynastie aan stukken sloegen. Het
volledige resultaat hiervan werd tijdens de Eerste Tussenperiode duidelijk.

De naderende dreiging nam kort na Pepi II's ongelooflijk lange regerings-
periode van fneer dan negentig jaar een definitieve vorm aan. De strijd om
zijn opvolging resulteerde in een politieke crisis die in de dertien maanden
korte regeringsperiode vân een van zijn vele zonen, Merenre-Nemtyemzaf,
werd weerspiegeld. Hij werd vermoedelijk voor het eerst in de Egyptische
geschiedenis door een vrouw opgevolgd:Koningin Neitiqert. De volgende
zeventien heersers uit de Zevende en Achtste Dynastie van Manetho
bestreken samen slechts zo'n zestien jaar heerschappij. Het hele stelsel moet
door verwarring getekend zijn geweest, totdat het land uiteindelijk in twee
grote delen werd gesplitst die door de heersers van Henen-nesoet (Hera-
kleopolis, het huidige Ihnasya el-MedinÐ en \Øaset (Thebe, het huidige
Luxor) werden bestuurd.

De bouw van de monumenten kwam bijna volledig tot stilstand. De
laatste echt grote onderneming van het Oude Rijk was de piramide van
Pepi II. Bij Sakkara bestaat slechts een piramide uit latere jaren, en de
beperkte afmetingen en zeer eenvoudige constructie daarvan vormen een
sprekend voorbeeld van de tanende koninklijke macht. De privégraven die
vanaf het midden der Zesde Dynastie bij de hoofdstad werden gebouwd
werden steeds kleiner, terwijl hun versiering vaak tot het beschilderen van
de grafkamer beperkt bleef, en zij weerspiegelden zo een overeenkomstige
trend in de afnemende rijkdom van de ambtenarij.

Het lichaam van Ankh-nes-pepi, een ondergeschikte koningin van Pe-
pi II en de moeder vân een van zljn opvolgers, vond men begraven in een

- Leidse Papyrus 344recto,2,Ll

Om d.e þiramiden uøn bet Oud.e Rijk te kunnen d.øteren is geen dieþgaande kennis oøn de

gescbiedenis of ørchitectuur nodig. Het aolstøøt on'L nøør bun bui.d.ige silbouet te kijken: d,e

trøþþirømide aøn Netjericbet is uøn de Derde Dynastie, terøijl de ecbte þiramiden, die een

beldere en scherþe lijn tegen de bemel aftekenen, aøn de Vierde Dynastie dateren en er uan de

piramiden uit de Vijfde en Zesde Dynastie niet aeel tneer oaer is d.an ongeordend,e staþels
steenblokken en þuin. De reden aoor dit aeruøl is bet minder zorguuld.ige werk en met na,nxe

bet gebruik uan kleinere blokken. Bij dit uitzicbt oþ het noorden uan Søkkørø zien ute uan
Iinks nøør rechts d,e þiramiden uan Netjerichet, Oeserkaf en Teti.
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opnieuwgebruikte sarcofaag, een trieste getuigenis van de omstandigheden
die zelfs de hoogste leden van de koninklijke fãmilie toentertijd troffen. De
laatste gedateerde inscriptie bij\Wadi Magharain de Sinaï is die van Pepi II's
tweede telling, die vermoedelijk het derde jaar van zijn regerinesperiode
plaatsvond. Het ontbreken van latere inscripties is het çvolg van het
verminderde vermogen van de regering om grootschalige mijnexþedities te
financieren en aân de afgenomen vraag naarexclusieve-materialen. Boven-
dien lijkt ook het gevaar van aanvallen door vijandige stammen flink te zijn
toegenomen, tenminste deels doordat het beleid in de grensstreken minder
prioriteit werd toegekend. Pepinakht Heqaib beschrijft in zijn graftombe
hoe hij naar het land van Aamoe werd gezonden om erhet lichaam van een
ambtenaar te halen die er'een schip bouwde voor een reis naar Poent toen
de Aamoe van de zandbewoners hem samen met de troepen die hem
vergezelden ombrachten.'Vooral in Nubië was de situatie bijzõnder ernstig
en vereiste maatregelen welke aan de drastische militaire acties uit het begin
van het Oude Rijk deden denken. Dezelfde Pepinakht beschrijft een van
deze aanvallen: 'De Majesteit van mijn heer zond me uit om de ianden van
\Øawat en Irtjet onderhanden te nemen. Ik deed zoals het mijn Heer beviel.
Ik doodde er een groot aantalmensen, waaronder kinderen van de leiders en
bevelhebbers vân elitetroepen. Ik bracht een groot aantal als gevangenen van
daar naar de Residentie terwijl ik als een heldãan het hoofd van een groot en
machtig leger stond.'

Aan het begin van de Zesde Dynastie verslechterden ook de klimaatsom-
standighedel en de desastreuze gevolgen hiervan, vooral van het lagere
niveau van de Nijloverstromingen, kwamen pas volledig aan het licht tben
de centrale regering uiteenviel. Veel teksten uìt de periode die volgde op het
eind van het oude Rijk doen van de hongersnood die het land teisterde
verslag. Ankh-tifi, de 'grote opperheer van de provincies Edfoe en Hiera-
konpolis' tijdens de Zevende òf Achtste Dynastìe, beschrijft de wanhopige
situatie die zich in het zuiden ontwikkelde: 'Geheel Opper-Egypte kwam
om van de honger en iedereen atzijn eigen kinderen op, maarikheb nooit
toegelaten dat er in deze provincie iemand van hongef omkwam.'

De omstaldigheden die gedurende deze ongelukkige periode in sommi-
ge delen van Egypte heersten, hebben twee lateie literaire werken misschien
te-r inspitrtie gediend, de \[/aørscbutaingen uøn lpuuter en de Profetieën uøn
Neferti. Beide werden voor propagandistische ioeleinden opgesteld en
gebruikten de wanhopige situatie als een bruikbaar conffast vooi ile gelukki-
ger tijden in het verschiet. Hierdoor is het soms moeilijk om hun levendige
voorstellingswereld als een betrouwbare afspiegeling van de realiteit te
aanvaarden. Ook hun poëtisch taalgebruik is van opvallend gehalte. 'Een
man gaat uit ploegen met zijn schild'. '\Øerkelijk , er zijnveledoden begraven
in de rivier. De stroom is een graf en de balsemingsplaats is een stroom
geworden"\flerkelijk, het lachen is verstomd en zal niet meerweerklinken,
en het is leed dat het land in zijn greep houdt, vermengd met geweeklaag.'
'Zie,hlj die de lier niet kende bezitnu een harp.'

\Tanneer we naâr de oorzaken voor de plõtselinge ineenstorting van

Fgyp," in deze periode zoeken, dienen we met vele-factoren rekening te
houden. De Egyptische staat uit het Oude Rijk kwam tot stand en bestónd
vanwege bepaalde ideologische voorwaarden die in de voorafgaande tijdper-
ken waren geworteld. De versmolten ideologieën der staat eñ religie mòes-
ten met materiële middelen in stand worden gehouden wilde de staat zijn
fundamentele kenmerken blijven behouden. Dit leidde tot de monumenta-
le bouw der piramiden voor overleden koningen en, wat nog belangrijker
was, de schenkingen aan hun cultusorganisaties. Overeenkomstige maatre-
gelen, hoewel op veel kleinere schaal, moesten voor de rest van de heersende
klassen worden getroffen. De gigantische bouwondernemingen verbruik-
ten enorme hoeveelheden grondstoffen en dit resulteerde oñgetwijfeld in
economische druk. Een dergelijk gebruik van de hulpbronneñ was echter
idologisch noodzakelijk en het bijsturen van de inspanningen naar produk-
tieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld irrigatie, was binnen het kadei van de
bestaande samenleving geen haalbare kaart. De schenkingen aan organisa-
ties van koningscultussen betekenden op zichzelf geen mâterieel verlies
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omdat de overschotten op verschillende ingenieuze wiizen nãat Srotene
lagen van de bevolking werden doorgefiltreerd. 'üØanneer bepaalde prakti-
sche moeilijkheden overkomen kunnen worden, is het denkbaar dat een

samenlevin gzijntotale nationale produkt eerst voor de behoeften der doden
en pas daarnavoor het onderhoud van de levenden beschikbaar stelt.

Êvenmin kan men stellen dat de als gevolg van schenkingen en vrijstellin-
genvanstaatsverpli chtingen groeiende macht van de tempels tot wezenlijke
verliezen leidde. De Egyptiiche methode om aan de goden te 'offeren'
betekende geen grote verspilling vanmateriaal, en het aantal professionele
priesters was erg klein.

Het was nietèen door een volksopstand veroorzaakte omwenteling die
het Oude Rijk op zijn knieën dwong. De levendige beschrijvingen van
Ipuwer en Neferii wijzen op chaotisChe omstandigheden in een tijd van
sòciale instabiliteit, maãr vañ een poging door de uitgebuite klasse om het
sociale stelsel om te gooien is nauwelijks sprake. Voor de meerderheid der
Egyptische bevolking was het vraagstuk van het eigendom van het land
wãäiop zijwerkte maar van beperktè betekenis. ZelÍs zaken als vrijstelling
van stáatsplichten en gedwongen deelname in staatsondernemingen Ì/Íafen
meer een zorgvoot de landeigenaar dan voor de boeren.

Er vond ainhet eind van het Oude Riik ook geen grootschalige invasie
vanuit het buitenland plaats, De toegenomen onveiligheid in de grensstre-
ken, te wijten aan h€t falen van hét zwakke regeringsbeleid, escaleerde
nergens toi een beslissende aanval, De situatie in Nubië werd verooruaakt

Binnen enkele meters køn de urucbtbare
cubuurgrond ouerg(tcln in bet dorre en droge

zønd aan de +uoestíjn. Gebieden als deze, waør
zelfs een tijdelijke aerwaørlozing of een weinig
uatergebrek øl onmiddellijk effecÍ bød', wørcn
d.e meest hwetsbøre aan bet Zwarte lønd
(KemeÐ. De døltemþels en de þiramiden bij
Aboesir beuonden zícls waarscbiinlíik in twee

u e rs cb ill e nde w erel d en.
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Op de uolgende bladzijde: De uitgeltongerde
mensen op dit relìëf, zeer waarschijnlijk
afkomstig aan de uerboogde weg uøn Oenas bij
Søkkara, zijn niet nood.zakelijk intuoners uan
bet NijldaL Dergelijke taferelen tnoeten ecl¡ter
aan bet eind ttøn het )ud.e Rijk zelfs in Eg1þte
tamelijk geuoon zijn geweest, uoorøl in Ltet

zuiden.

door zowel een etnische als een klimatologische druk waârop Egypte geen
directe invloed kon uitoefenen, maâr het is aannemeliik dat éêìr sËrke
regering in staat geweest zou moeten zijn haar belangen zelfs daar veilig te
stellen.

Egyple_ had. met de koningsopvolging al eerder problemen gehad, bij-
voorbeeld in de tweede helft van de Vierde Dynastié, maar die waren altijd
gpgelost zonder blijvende littekens op de samenleving achter te laten. De
lange heerschappij van Pepi II, die in liaar laatste jaren vlrmoedelijk niet erg
doelmatig meer was, zal de situatie wel verergerd hebben, maar wâs er niei
de oorzaak van.

De verslechterende klimaatsomstandigheden, met name de herhaaldelij-
ke lage Nijlstanden, zouden in elke tijd eeî 

".ror-" 
klap voor de Egyptisch'e

economie hebben betekend en tot aanzienlijke tegenspoed hebbèñ geleid.
Het bebouwbare landoppervlak verminderde, de omvang van de oogðt nam
af en het aantal stuks vee daalde. Toch is het moeilijk om zelfs dit als ðe enige
beslissende factor die het Oude Rijk ten val zou hebben gebracht, Ie
aanvaarden. De veranderingen vonden langzaamen over de jarén verspreid
plaats. Een goed functionerende staat zoiin staat zijn geweest de ergste
gevolgen van natuurrampen te verzachten en tegenmaatiegelen te trefTen.
Het is moeilijk voor te stellen dat een regering diein staat was projecten zoals
de bouw der piramiden te organiseren, niel in staat zou zifn geweest om
verdere intensieve ontginning van het land in de Delta of de-Fayoem, of
irrig-atieprogramma's in andere gebieden te bewerkstelligen.

\üØat was het dan dat de eerste Egyptische beschaving uìteen deed vallen?
\Øas de ineenstorting die volgde onvermijdelijk? De kiðm van her verval van
het Oude Rijk was tijdens haar geboorte al aanwezig en het dynamische
karakter van het proces school in het systeem zelf. De geleidelijkê verschui-
vìng in landbezit van het centrale gezagnaar de cultus- en tempelorganisa-
ties en naar private grafschenkingen ondermijnde de fundamehten van de
staat zelf. Deze veranderderingen raakten de landbouwproduktie niet, maar
bereidden door het verzwakken van het koninklijke gezag langzaam de
omstandigheden voor tot een terugkeer naar een situatìe dié vergelijkbaar
was met die van voor de vorming van een staat. De gevolgen van ãit beleid
veroorzaakten onherstelbare schade aan de staatsideõlogie omdat de belang-
fjkstg vertegenwoordiger niet meer aan de verwachtingen kon voldoeã.
Hierdoor werd het onmogelijk de staatseconomie en met ñame het systeem
van officiële ('ex-officio') bezittingen, die nu in privébezit werden getransfor-
meerd, nog_langer in stand te houden. De koning had om de võortzetting
erv¿n af te dwingen geen effectief repressie apparãat meer ter beschikking.

De uiteindelijke desintegratie van het politieke stelsel dat aan het begin
van de Derde Dynastie uit de Predynastie[e Periode en de eerste dynastieën
wâs voortgekomen,.werd toen onvermijdelijk. De lange regeringván Pepi II
droeg aan het verval het nodige bij en Egypte's onvermogen invloed ovêr de
g_renzen te blijven uitoefenen was slechts een symptoom van de malaise.
Ongelukkigerwijs kwam de verslechtering van dé klimaatsomsrandigheden
op een moment dat de Egyptische regering niet langer in staat wasérop te
reageren en zo vormde dat uiteindelijk de genadeslag. Zonder eendergelijke
tussenkomst zou Egypte waarschijnlijk geleidelijk in een conglomerãat van
kleinere gebiedseenheden zijn overgegãan. Bij.het uitblijven van buiten-
landse inmenging zou dit redelijk welvãrend hebben kunnen voortbestaan,
totdat de inwendige druk in de samenleving dermate hoog zou zijn opgelo-
pen dat een nieuwe politieke oplossing noodzakelijk zoulijn. Dit zou niet
automatisch tot een staat zoals het uiteindelijke Egyptische Middenrijk
hebben geleid. Helaas zou het zo niet gaan. Toen èi tijdens de Eersie
Tussenperiode een nieuwe beweging in de richting van politieke eenheid
ontstond, was het onvermijdelijk opnieuw het patioon vãn het Oude Rijk
dat men nastreefde en imiteerde.

De Grote Pirømide, gezien
øf b ro k ke le n d, e b ou e nbo uut
Oude Rijk,

d.oor de

uøn møstabø's uìt het
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EPILOOG

De ervaring van het Oude Rijk liet in het Egyptische bewustzijn een
onuitwisbaar spoor na en vond haar expressie in een pessimistische litera-
tuur met als thema de futiliteit van het wereldlijk streven. In de Middenrijkse
tekst die bekend staat als De Møn d,ie bet Leuen Moe lYerd,zegt de ziel fuÐtot
de mens: 'De bouwers in graniet, zij die zalen oprichtten in prachtige
piramiden en in fijne stijl - als de bouwers goden worden, worden hun
offertafels vernietigd alsof zij de verveelden waren die wegens gebrek aan een
redder dood op de oever der rivier liggen.'Geestelijke resultaten kunnen de
mensennaam niet langer laten voortbestaan dan zijn materiële voorraden
voor het leven na de dood. Het lied van een harpist in het graf van Intef uit
de Elfde Dynastie wijst op hetzelfde: 'De goden van het verleden rusten in
hun piramiden en de gezegende edelen zijnbegtaven in hun graftomben,
maar de vereringsplaatsen van de huizenbouwers zijn verdwenen. \Øat is er
van hen geworden? Ik heb de woorden van Imhotep en Hardedef gehoord
die als hun volledige uitspraken werden gereciteerd. Maar wat over hun
vereringsplaatsen? Hun muren zijn verbrokkeld en de plaatsen van hun
verering zijn verdwenen alsof ze nimmer hadden bestaan.'

Hoewel men laterwel veel kenmerken van de regering,rcligie,literatuur,
kunsten en architectuurvan het Oude Rijk terdege bestudeerde en kopieer-
de, bestond er in werkelijkheid geen weg terug. Voor Egypte zouden èr nóg
nieuwe bloeiende tijdperken komen, maar net zoals een kind door een
onverwachte, schokkende gebeurtenis plotseling tot volwassenheid kan
komen, zou het nooit meer de zelfverzekerdheid èn het blinde vertrouwen
in zijn eigen bronnen en vermogens van vroeger terug kunnen ruinnen. De
tijden waren veranderd en er waren nieuwe krachten die ervoor zorgden dat
het oude economische en politieke model niet opnieuw kon worden
opgericht. De piramiden en tempels van het Oude Rijk werden zakenvan
het verleden die men slechts nog kon bezoeken en bewonderen. Een
muurtekening bij Sakkara beschrijft zo'n bezoek:'De schrijver Ahmose,
zooflvanYeptah,kwam de tempel van Djoser bezichtigen Hijtrof hemaan
alsof de hemel zich er in bevond, met de rijzende zon er in, enhij sprak:Laat
brood, ossen, gevogelte en alle goede enzsiverc dingen aan de leèstvan de
gerechtvaardigde Djoser brengen, dat de hemel verse mirre moge regenen,
dat het wierook moge druppelen.'

Meer døn welke øndere Egyptiscbe monumenten ook zijn bet de pirømid.en uan de drie
beroemd.e koningen uit de Vierde þnøstie bij Gizeh die tot de aerbeeldíng der mensbeid
sþreken. Hun grøfkømers werden arijwel zeker øl geþlunderd tijdens de cbøotische þeriode d.ie
op het eínd aøn l¡et Oude Rijk aolgd.e. Tijdens d.e Rømessidiscbe en Late Perioden werden øl
þogingen ondernomen om tenminste bet ínwend.ige en de inboud. te restdureren.

Het met sterren bezøaide þløfond uan bet

inu.,end.ige uøn d,e piramide uøn Teti bij
Sakkørø. Een aan de øsþirøties uøn de koning
øoor lcet leaen nø de dood Lua.s een

'onaerutoestbare ster' te uorden,
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CHRONOLOGISCHE TABEL
Daar er van het Egypte uit het 3de millennium v. Chr. geen betrouw-
bare astronomisch vaststaande data beschikbaar zijn, is het mogelijk
dat de definitieve chronologie (d.w.z. in jaren v. Chr.) nog wijzingen
ondergaat. Deze kunnen variëren van zo'n I 50 jaar voor de eerste twee
dynastieën (en voor de Predynastieke Periode nog meer) tot zo'n
50 jaar voor het Oude Rijk. De relatieve chronologie (d.w.z. de volg-
orde der koningen) staat, op een of twee minder belangrijke uitzonde-
ringen na, vast.

In het Oude Rijk bezat de koning vijf namen. De oudste, de
Horusnaam, werd meestal in een serek ('paleisgevel') geschreven en

wordt hier voor zover mogelijk is voor de koningen van de eerste drie
dynastieën gegeven. Van de koningen van de Vierde tot en met de
Zesde Dynastie worden zowel hun ni-soet-bit ('prenomen') als hun
'zoon van Re' (geboortenaam of 'nomen') nâmen vermeld wânneer
deze van elkaar verschillen. Gewoonlijk schreef men deze in cartou-
ches (ovale kaders). De namen van de koningen van de Zevende en
Achtste Dynastie worden, met uitzondering van die waarbij een
. staat, gegeven in de vorm waarin ze op de koningslijst van Abdjoe
(Abydos) voorkomen.

PREDYNASTIEKE PERIODE
verenigd Egypte
Narmer (vermoedelijk dezelfde als

Koning 'Schorpioen')

HETOUDE RIJK(DERDE TOT EN MET
ACHTSTE DYNASTIE)

DERDE DYNASTIE

Zanacht hi - s oe t - b i Ð Nebka,
Manheto's Necherophes)

Netjerichet (Djoser uit de latere traditie)
Sechemchet
Chaba
Kahedjet

VIERDE DYNASTIE

Snofroe
Choefoe
Radjedef
Chefren
Chnemka of \Tehemka ûezing onduidelijk)
Menkaure
Shepseskaf
Thamfthis (naam alleen bekend van

Manetho)

ca. 5000/ 45O0-2925 v. Chr
zeker reeds in 2950 v. Chr

cø.2950-2925 v. Chr

2658-2135 v. Chr

2658-2584v. Chr

VIJFDE DYNASTIE

Oeserkaf
Sahoere
Neferirkare Kakai
Shepseskare
Raneferef (: Izi?)
Neoeserre Ini
Menkauhor (ook Ikauhor)
Djedkare lzezi
Oenas

ZESDE DYNASTIE

Teti
Merire (Neferzahor) Pepi I
Merenre I Nemtyemzaf
Neferkare Pepi II
Merenre-Nemty emzaf. II (van de

Abdjoe-lijst)
Neitikert

2465-2322 v
2465-2458 v
2458-2446 v
2446-2436 v
2436-2429 v
2429-241.9 v
2419-2388 v
2388-2380 v
2380-2352 v
2352-2322 v

Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.

EERSTE EN T]üøEEDE DYNASTIE ca. 2925-2658 v. Chr

EERSTE DYNASTIE

Aha (Teti op de AbdjoeJijst, Athothis bij Manetho)
Djer
Djet
Den
Andjib
Semerchet
Kaa

TTøEEDE DYNASTIE

Hetepsechemoei
Raneb
Ninetjer
\7eneg (ni - soet-bit naam)
Sendhi-soet-bit naam)
Sneferka
Sechemib-perenmaat, misschien dezelfde als Peribsen ( ='Seth-

naam')
Chasechem, misschien dezelfde als Chasechemoei-

neboeihetepimef (='Horus-en Seth-naam')

ZEVENDE DYNASTIE 2l5L-2145 v. Chr
Netjerkare
Menkare
Neferkare .

Neferkare-nebi
Djedkare-shema
Neferkare-chendoe
Merenhor
Neferkare-min
Nikare
Neferkare-terer
Neferkahor

ACHTSTE DYNASTIE 2145-2135 v. Chr.
Neferkare-Pepisonb
Neferka-min-anoe
Kakare Ibi .

Neferkaure
Neferkauhor
Neferirkare

Het tijdperk van 2134 tot 2O40 v. Chr. staat bekend als de Eerste
Tussenperiode en wordt gevolgd door het Middenrijk.

2322-2L5L v. Chr
2322-2292 v. Chr
229L-2254v. Chr
2253-2248 v. Chr
2247-2L54v. Chr

2L53-21.52 v. Chr
2L52-2151 v. Chr

2658-2639 v
2639-2620 v
2620-2614 v
2614-26O8 v
26O8-2584 v

Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.

2J84-2465 v
2584-2560 v
2560-2537 v
2537-2529 v
2529-2504 v,

2504-2499 v.

2499-2471 v.

2471-2467 v.

Chr
Chr
Chr
Chr
Chr
Chr
Chr
Chr
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Schorpioen, 28,29,33
'Scribe du Louvre', 9
Sebennytos, 7

Sechem-ankh -ptah, 39 , 40, 4l
Sechemka-sedj, 33
Semerka, l. 15

serdøbs (kelderù, 5 4, 5 5, 5 5, 7 0

Sesh-seshet ldoet,42, 4j, 72,

97,115
Seth, 28, 35,105, lO9
Seti I, 7
sfinx, J6
Sheikh el-Beled, 60
Shemau zle Nijldal
Shepseskaf, 76
Shepseskare, 107
Sidmant, 113

sieraden,2l,32,58,80
Sinaï,13,19, 100,118
Sirius, 60
Slagveldpalet,22, 23

Snofroe, 44, 49, 63, 68, 69, 7 2,

79,94,97,98
Sobek,81, 104
sociale onrust, 98
Soedan, 14, 18

Sokar, 105, 107
Somalië, B5

Sonb,39
Soter, 7

spiesbokken, 42, 43
staatsschat,35,96
steen, 1 1,20, 32,34, 46,55,

58-59, 59
stèles, 34, 34, 39, 42, 52, 53,

62,76, 77, 79, 109, lO9, ll2
Syrië,26, 37, 58, 84

taal, 18

Ta-mahoe zre Nijldelta
Tanis zie San el-Hagar
Ta-seti zie Aswan
Tell Basta zieBast
tellingen, 35, 41, 60,79
Teti, 29, 31, 58,77, 1 17, 12O

Thebe zl¿\7aset
thema's lI2-114
Thoth,4l,to4
Ti, 40, 4t, 44, 56, 58, 70, 81
timmerwerk, 32, 56
Tjenti,82,84
Tjetji,85
Toera zl¿ Roau
Toshka, 58
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transport, 58-)9
Twee-honden Palet,2O
Tweede Dynastie, 32, 33, 34,

36, 37, 40, 46, 49, 52, 53

unificatie, 26,29,34

varkens 42
veehoudertj, 4l-42
Versierde Tombe, 25
verspreiding, 82
vestigingen, 19
Vierde Dynastie, 9,18,33, i9,

39, 43, 47, 48,49, 52, 53 54,
55, 58, 60, 62, 68, 7 1, 74, 80,
81, 87,94,98, 100, tO6, 112,
lI5, 117, L20, 123

Vijfde Dynastie, 9, 39, 40, 40,
42, 43,44, 48,56, 60,60,62,
65, 68, 69, 70, 7 0, 72, 7 4, 7 5,

76, 77, 79, 8t, 82, 87, 87, 93,
94,97, 106, 107, lo7, 1oB,
LO9, 111, L15, ll7

vissen, 1!, 42,44,94
viziers, 1 5, 94, 96
vlas,20,4l
vrouwen, 26, 41,, 80-81, 94
vuurstenen, 18,32

Il/ a a rs c h uw i n gen a an I p uu er,

118
\XladiHalfa,37
\fladi Hammamat, 25, 58
\7adi Maghara, 118

\7adjet, 87
Wad.j-wer,71
wannen, 41
\7aset (Thebe), 1 1 7

\Øash-ptah, 60
s/awat, 99,II8
\íehemkai, 93
\üeni, 88, 98,99, L}O
\Terdedba, 85
wetten, 96
weven, 20
wijnstokken, 43-44
wiskunde, 5!-60
Iøitte Huis, 35
\7itte Kroon, 28, 36,88, 93
Vitte Muur zie lneb-hedj
woestijn, 13, 20

Yam,99
Yeptah, 123

zandbewoners (beryoe- sbò, I 4
Zawiyet el-Amwaq 42
Zeggebed zie Nijldal
Zesde Dynastie, 13,13, 39,41,

42, 42, 43, 43, 44, 48, 52, 52,
56,72,72,74, BO,gO, g5, 98,
90, 96, 97, 97, 98, 99, 1OO,

100, 107, 108, 1Og, 1.1.1., 112,
113,115,117,ll7,llg

Zevende Dynastie, 117, 118
zonnetempels, 48, 96, lO7
zuidelijke Dal zle Nijdal
Zwafte Land (KemeÐ, I 3, 28,
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