Brood en bier voor Hetepherachet
Nicky van de Beek
De offerkapel van Hetepherachet, die nu de Egyptische afdeling siert van het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, maakte oorspronkelijk deel uit van een mastaba-graf in de Ouderijks
necropool van Saqqara. De kapel werd snel opgegraven, letterlijk uitgelepeld, door de beroemde
archeoloog Auguste Mariette in de jaren 1860. Mariette waarde indertijd als een archeologische
zandstorm door Egypte, overal tegelijk bezig met zijn opgravingen. Hij beschreef de decoratie
van deze kapel summier in zijn hoofdwerk Les Mastabas de l’Ancien Empire,1 waarbij hij
zich voornamelijk op de inscripties concentreerde. De platen die hij wilde toevoegen zijn
waarschijnlijk verloren gegaan in een springvloed die indertijd het Egyptisch Museum in Bulaq
teisterde, en het boek is alleen in handgeschreven Frans verschenen. De precieze locatie van de
mastaba van Hetepherachet liet Mariette na om te vermelden.
Vervolgens lag de grafkapel waarschijnlijk een aantal jaren open en bloot in het woestijnzand. Dit
tot Gaston Maspero, Mariette’s opvolger als directeur van de Oudheidkundige Dienst in Egypte,
besloot tot een interessante daad. In het jaarlijkse rapport van het Egypt Exploration Fund
over 1902-1903 werd een opmerkelijk berichtje gepubliceerd, waarin Maspero melding maakt
van een ‘plan om gehele mastaba’s uit Saqqara te verkopen aan musea in Europa en Amerika’.2
Hiermee hoopte hij te bereiken dat de heren museumdirecteuren hun tengels zouden afhouden
van losse blokken en fragmenten, die ongetwijfeld illegaal door grafrovers waren verkregen.
De eerste van deze grafkapellen (want hele mastaba’s inclusief hun mudbrick bovenbouw kan
Maspero niet bedoeld hebben) werd in 1902 opgegraven en verkocht voor het schrikbarend
lage bedrag van 200 Egyptische pond of 5200 Franse francs. Adriaan Goekoop, een Haagse
aannemer met een grote interesse in archeologie, betaalde het bedrag en beloofde de kapel aan
het Rijksmuseum van Oudheden te schenken. 70 kratten, hun inhoud getaxeerd op fl. 3.360,(omgerekend naar nu zo’n € 41.600,-), arriveerden in Leiden in het najaar van 1902. Tijdens het
treintransport viel er nog een krat van de wagon, maar de inhoud bleek ongedeerd. In juni 1904
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werden op feestelijke wijze drie nieuwe Egyptische zalen geopend in het museum, inclusief de
‘tuinzaal’ met de befaamde mastaba-kapel.

Fig. 1: De offerkapel van Hetepherachet uit de Beschrijving van Boeser.
In 1905 verscheen de Beschrijving van de Egyptische collectie door conservator Pieter Boeser,3
waarin prachtige zwartwitfoto’s van de grafkapel zijn opgenomen. Tot voor kort was dit het
beste fotografische bestand dat we van het monument bezitten. Eind jaren 30 wijdde de Leidse
Egyptologe Herta Mohr een studie aan de kapel,4 en maakte hiervoor nieuwe zwartwitfoto’s,
vooral van details van de reliëfs. Het was de bedoeling dat ze op basis van deze foto’s tekeningen
zou maken van de decoratie. Helaas kon Mohr haar werk niet naar behoren afmaken. In 1939
verhuisde de kapel naar de kelder van het museum ter bescherming tegen bombardementen.
Mohr was Joodse, en moest kort na het schrijven van de introductie van haar werk onderduiken
bij een gezin in Eindhoven. Net als haar ouders overleefde ze de oorlog niet, maar stierf in kamp
Bergen-Belsen op 15 april 1945.
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Hetepherachet zelf was een hoge ambtenaar gedurende de 5e dynastie
(zo rond 2400 BCE). Hij was rechter en priester van Maät (de godin
van gerechtigheid en sociale orde), maar vervulde ook functies in de
piramide van Neferirkare en de zonnetempel van koning Niuserre.
De kleine (ca. 5,5 m²) maar mooi uitgevoerde offerkapel bevond zich
in de oostmuur van zijn mastaba, die redelijke afmetingen had (meer
dan 300 m²).
De façade, die Hetepherachet toont in ambstgewaad aan weerszijden
van de ingang, geeft toegang tot een smalle corridor die naar een
rechthoekige kamer leidt. Men loopt direct tegen de schijndeur
aan in de westwand, terwijl de serdab (een afgesloten ruimte met
kijkgat waarin zich houten of stenen beelden van de grafeigenaar
bevonden) achter de zuidmuur heeft gelegen. De grafschacht,
die vanaf het dak van de mastaba tot in de rotsgrond liep, is niet
verbonden met de offerkapel. Een ronde offersteen met de naam en
titels van Hetepherachet werd gek genoeg in de mastaba van Ka’aper
teruggevonden, in een heel ander gedeelte van de begraafplaats.
Afgaand op latere kaarten moet
de mastaba van Hetepherachet
zich een stuk ten westen van het
piramidecomplex
van
Djoser
bevinden, aan de rand van de
necropool en in de buurt van het later
gebouwde Serapeum.
Fig. 3: Hetepherachet’s mastaba op de
kaart van Jean-Jacques de Morgan
(1897).
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Fig. 2: Detailfoto’s gemaakt
door of voor Mohr (uit het
RMO-archief).

De offerkapel (het toegankelijke deel van de mastaba waar nabestaanden en bezoekers offers
konden brengen) bevat scènes uitgevoerd in ondiep verhoogd reliëf van uitstekende kwaliteit.
Veel basisthema’s van de ‘scènes uit het dagelijks leven’ komen erin voor: offers en offerdragers,
de begrafenis, het inspecteren van landbouwwerkzaamheden, het begrafenismaal, speervissen in
het moeras, en meer scènes gerelateerd aan water, zoals het vangen van vogels met een zeshoekig
klapnet, het oversteken van water door vee, en het schoonmaken van gevangen vis. Ook zijn
minder bekende scènes afgebeeld zoals de zangvogelvangst en het hoeden van geiten.
Door middel van dit decoratieprogramma werd zowel de status van de grafeigenaar benadrukt,
als ook de voorzieningen voor zijn begrafenis uitgebeeld. Er wordt geen hiernamaals weergegeven
met het oordeel van de goden, maar een tijdloos heden waarin Hetepherachet netjes zijn sociale
rol vervult. Het belangrijkste was dat zijn naam niet verloren ging en de stroom van fysieke en
uitgesproken offers niet zou opdrogen. Het feit dat zijn kapel ook nu nog vrijwel dagelijks wordt
bezocht in het museum, we zijn naam kennen en Egyptologen zelfs de offerformules kunnen
lezen, geeft aan dat hij in zijn opzet is geslaagd.
Aan de basis van die offers stond altijd brood en bier.
Dit voedsel werd genuttigd door alle lagen van de
Oudegyptische bevolking, en betekende het verschil
tussen honger en een volle maag. Lonen werden primair
uitbetaald of ten minste uitgedrukt in hoeveelheden
brood en bier.5 Dit was geen smaakloos halfje wit en
een alcoholische versnapering, maar zwaar, voedzaam
oerspeltbrood waarmee je een gezin voor een dag kon
voeden, en licht gegist, drabbig broodbier. Emmertarwe
(Triticum dicoccum) en gerst (Hordeum vulgare) zijn
beide archeologisch teruggevonden. Het is echter lastig de
Egyptische termen it en bd.t met specifieke soorten graan
te vertalen.
Fig. 4: Emmertarwe (boven) en gerst (onder).
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Het bakken van brood en het brouwen van bier komt in Ouderijks grafscènes vrijwel altijd naast
elkaar voor. In zeker 40 tombes uit het Memphitische gebied vind je dit thema, en nog eens in
zo’n 20 provinciegraven. Minstens 10% van de tot nu toe bekende en gepubliceerde Ouderijks
elitegraven bevat deze scènes. Dit geeft aan dat het zeker geen ‘verplicht’ thema was (alleen de
grafeigenaar die offers in ontvangst nam was een onontbeerlijk element), maar wel belangrijk
genoeg om herhaaldelijk te worden opgenomen. Meestal bevindt de brood/bierscène zich
niet op een focale plaats, maar bijvoorbeeld in de doorgang naar een volgende kamer (zie bv.
Niankhkhnum & Khnumhotep, Khentika en Mehu). Ook in het graf van Hetepherachet bevindt
de scène zich op een zijwand van de kleine corridor die naar de offerkapel leidt. In het graf van
Ti beslaat de scène een gehele wand van wat als voorraadkamer beschouwd kan worden.
Meestal worden meerdere onderdelen van het
bak/brouwproces weergegeven, beginnend met
het halen van graan uit de graanschuur, het
stampen van graan in een vijzel, het malen en
zeven van meel, het verhitten van aardewerken
broodvormen, het in de vormen gieten van
vloeibaar deeg en het eruit nemen van de
gebakken broden. Vervolgens lijkt een bepaald
soort deeg te worden verwerkt tot bier, door
het fijn te snijden en te laten weken in een vat,
of door het beslag te betreden, waarna het bier
gebrouwen werd, in langwerpige vaten gegoten en
afgesloten met een conische deksel. Helaas laten
de scènes waarin dit alles gebeurt zich niet lezen
Fig. 5: Houten model uit een 12e dynastie
als stripverhalen, maar meer als een opsomming
graf (Egyptisch Museum Berlijn, inv.
van activiteiten die tegelijkertijd in dezelfde
1366).
Drie vrouwen malen graan (rechts),
ruimte plaatsvonden. Het zijn tweedimensionale
afbeeldingen van een ruimtelijke bezigheid, die verhitten broodvormen (links) en zijn aan het
we kunnen vergelijken met de houten modellen brouwen (midden). Op de achtergrond is een
graanschuur te zien.
uit het Middenrijk.
58

Als we kijken naar de brood/bierscène in de grafkapel van Hetepherachet, dan is ook daar de
volgorde van de activiteiten niet altijd duidelijk. Gelukkig staan er hiëroglifische bijschriften bij
die het afgebeeldde tafereel meestal verduidelijken, maar soms ook verwarren. Het blijkt dat er
verschillende soorten brood naast elkaar worden geproduceerd, plus een halfproduct dat verder
verwerkt wordt tot bier. De broodsoorten kunnen we interpreteren door dit soort afbeeldingen
te vergelijken met archeologisch teruggevonden broodvormen.6
In het bovenste register geheel links is
vaag te zien hoe een vrouw met beide
armen in een groot vat met brooddeeg
(SD.t) in de weer is. Geheel rechts hurkt
een vrouw bij een stapel broodvormen
die ze aan het verhitten is. Met een stok
pookt ze in de hete as. Uit parallellen
weten we dat deze klokvormige mallen
bDA (bedja) worden genoemd. Links
van haar buigt een vrouw zich over een
broodvorm die ze net geopend heeft.
Weer links daarvan controleert een
vrouw de kwaliteit van het brood(deeg),
door er een stok (of lepel?) in te steken.

Fig. 6: De brood/bierscène in het graf
van Hetepherachet.
59

Fig. 7: De onderste drie registers van de brood/bierscène in het graf van Hetepherachet
(illustratie door de auteur).
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In het tweede register is men graan aan het verwerken. Rechts zijn twee mannen met een vijzel en
stamper graan aan het kneuzen. De vrouw in het midden zeeft bd.t (wat we doorgaans vertalen
met emmertarwe) door het in de lucht te gooien en de zwaardere delen weer op te vangen. De
vrouw geheel links is aan het malen (nD), terwijl haar collega specifiek gemoute gerst (bSA) maalt.
In het derde register is de hurkende man geheel rechts zogenaamde apr.t-broodvormen aan het
verhitten. Dit zijn grote platte ovalen schotels, die hier in hun volledige breedte zijn weergegeven.
De man beschermt zijn gezicht tegen de hete gloed. Geheel links is een man sT.t-deeg aan het
weken, wat hoort bij de drie broodvormen die bovenop de apr.t-vormen zijn gestapeld. In het
midden zijn twee mannen pzn-brood aan het vormen, die weer horen bij de apr.t-vormen.
In het vierde en laatste register van deze scène zien we duidelijk de bierproductie afgebeeld:
links is een man aan het brouwen in een vat met een tuit. Zijn collega giet ondertussen vloeistof
in het mengvat. In het midden vult een man bierkruiken met gebrouwen bier, terwijl de man
rechts deze zogenaamde ds-kruiken verzegelt.
Al met al belicht de scène in Hetepherachet
veel onderdelen van het bak- en brouwproces,
maar is het verloop van de productie niet
direct duidelijk. Verschillende broodtypes
worden ieder op hun eigen manier gebakken
en verwerkt. De activiteiten staan naast elkaar
afgebeeld, maar vonden in werkelijkheid
waarschijnlijk gelijktijdig en door elkaar
plaats. Door de scènes in verschillende
tombes met elkaar te vergelijken, komen we
toch tot een redelijk beeld van het proces.
Fig. 8: ‘Servant statue’ van een vrouw die
bDA-vormen verhit (impressie van MFA
21.2600 door Rachel van de Beek).
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Helemaal mooi is dat we ook voorbeelden hebben van archeologisch teruggevonden bakkerijen
uit het Oude Rijk, zoals de bakkerij bij de piramides van Giza.7 Hier vonden archeologen
rechthoekige ruimtes gevuld met as waarin enorme klokvormige bDA-mallen stonden.
Waarschijnlijk werd hier een soort vloeibaar deeg in gegoten, waarna de vorm werd gesloten
met een deksel en het geheel met as werd toegedekt om langzaam te garen. Experimenten die
zijn gedaan naar aanleiding van deze vondsten resulteerden in enorme zware oerspeltbroden
waar mogelijk een gezin mee gevoed kon worden. Ook in Sheikh Saïd is een dergelijke bakkerij
aangetroffen.8
Uit de scènes blijken soms ook man/vrouw-verhoudingen. We zien doorgaans vrouwen graan
malen en zeven, bDA-brood maken en bier brouwen, terwijl mannen zich bemoeien met de
graanschuur en de administratie. Het fijnstampen of kneuzen van graan wordt meestal door
twee mannen gedaan, en als er een opzichter aan te pas komt (zoals in de tombe van Ti), dan is
dit altijd een man.
Deze verdeling heeft mogelijk te maken met de
organisatiegraad van de productie, die varieert van
household production tot kleinschalige industrie. bDAbrood lijkt hierbij het meest op het brood dat dagelijks
werd genuttigd. Een scène in de tombe van Niankhkhnum
en Khnumhotep is tekenend: een vrouw maalt graan
terwijl haar kind om haar nek hangt. Terwijl haar collega
haar tot snelheid maant sust ze haar zoon met de woorden:
‘Zie, ik ben er, liefste!’

Fig. 9: Een vrouw maalt graan in het graf van
Niankhkhnum en Khnumhotep (© Paolo Scremin).
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