Graf kapel te koop
de mastaba van hetepherachet herontdekt

nick y van de beek

D e of f e r k ap e l van H e te p h e r ac h e t
is in d e jare n 186 0 in Sak k ar a op ge gr ave n d o or A ug us te Mar ie t te .
Maar h o e is hij in h e t Rijk smuse um van O u dh e d e n in L e id e n
ve r ze il d ge r aak t ?

inleiding
Op een kaart van Sakkara uit 1897 (afb. 1)1 staat net ten zuiden van
het Serapeum en het Maison de Mariette, een beetje op zichzelf, een
Oude Rijks graf aangegeven. ‘T. de Khut-hotep-her’ is te lezen met een
vergrootglas, met een V’tje erbij om aan te geven dat het een graf uit
de vijfde dynastie betreft. Het gaat hier om de mastaba van Hetepherachet, waarvan de offerkapel welbekend is uit het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. Hetepherachet was een hoge ambtenaar
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tijdens de bloeiperiode van het Oude Rijk. Zijn grafkapel is klein,
maar rijk gedecoreerd met de zogenaamde “scènes uit het dagelijks
leven”. We zien Hetepherachet offers in ontvangst nemen, maar ook
landbouwactiviteiten inspecteren en vissen spietsen staand op een
papyrusboot in het moeras. Ook worden zaken als het bakken van
brood en brouwen van bier getoond, begrafenistaferelen met boten
en standbeelden, en allerlei activiteiten rond het water, zoals het
vangen van vis en watervogels. Door middel van deze vaak prachtig uitgevoerde scènes “communiceerde” de grafeigenaar met zijn
bezoekers, in de hoop offers te ontvangen en herinnerd te worden
als een belangrijk figuur. De geschiedenis van Hetepherachet’s graf
is veelbewogen en soms in nevelen gehuld. De tijd is rijp voor hernieuwd onderzoek.
De kaart in kwestie is gemaakt door Jean-Jacques de Morgan, directeur
van de Oudheidkundige Dienst in Egypte van 1892 tot 1897. De mastaba
van Hetepherachet was toen reeds opgegraven. Toen de later beroemd geworden archeoloog Auguste Mariette in 1850 naar Egypte
kwam, was hij op een officiële missie van het Louvre om Koptische
manuscripten te vergaren. Niet in staat om de vereiste vergunningen
te krijgen, vulde hij zijn tijd met het bezoeken van antiekzaken in
Caïro. Mariette had sfinxbeelden gezien in diverse privé-collecties,
toen een handelaar in Caïro hem vertelde dat die uit Sakkara afkomstig waren.2 Op een avond stond hij op de Citadel, uitkijkend over de
woelige stad met in de verte de statige piramiden, toen hij besloot
een andere weg in te slaan:
‘… De stilte was buitengewoon. De stad lag aan mijn voeten. Eroverheen een dikke, zware mist die alle huizen tot het dak bedekte. Uit deze
diepe zee rezen driehonderd minaretten, als masten van een gezonken
vloot. Ver weg, naar het zuiden, kon men de palmenbossen zien oprijzen
uit de gevallen ruïnes van Memphis. Naar het westen toe, badend in
goud en het vlammende stof van de zonsondergang: de piramides. Het
uitzicht was prachtig. Het hield me vast en trok me mee met bijna pijnlijk geweld. Dat moment was bepalend. Voor mijn ogen lagen Gizeh,
Aboesir, Sakkara, Dasjoer, Mit-Rahineh. Deze levenslange droom van
mij nam vorm aan. Daar, bijna binnen handbereik, was een hele wereld
van tombes, stèles, inscripties, beelden. Wat kan ik nog meer zeggen?
De volgende dag huurde ik twee of drie muilezels voor mijn bagage,
een of twee ezels voor mezelf. Ik nam een tent mee, een paar kisten
proviand, alle benodigdheden voor een trip naar de woestijn. En op 20
oktober 1850 zette ik mijn tent op aan de voet van de Grote Piramide.’3
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De Koptische manuscripten waren volledig vergeten toen Mariette
zijn tent opzette in de woestijn bij Gizeh en later Sakkara, om deze
gebieden te onderzoeken. Toen hij een sfinxkop uit het zand zag steken
in Sakkara, herkende hij het model dat hij eerder gezien had. Op
een goede dag (1 november 1850) begon hij te graven samen met 30
werkmannen, om al snel te stuiten op de door sfinxen omzoomde
allée die naar het Serapeum leidde (afb. 2).

mastaba’s opgegraven
Na het opgraven van de ondergrondse galerijen van het Serapeum,
met zijn kolossale sarcofagen voor heilige stierbegravingen, keerde
Mariette terug naar Frankrijk. Niet voor lang echter, want hij was in
de gratie gekomen bij de onderkoning van Egypte, Saïd Pasja, die hij
overtuigde van zijn plannen om faraonische monumenten beter te
beschermen. Mariette werd aangesteld als de eerste Directeur van
de Oudheidkundige Dienst in 1858, waarna hij grootschalige opgravingen begon in Memphis, Abydos, Thebe en Edfoe. Gedurende de
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Afb. 1 Locatie van de
mastaba van Hetepherachet op de kaart van
De Morgan.

Afb. 2 Apisstèles in
het Serapeum. Naar:
Mariette, A., Le Sérapéum de Memphis
(Parijs, 1857) pl. 32.
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Afb. 3 Mariette lepelt
een mastaba uit. Naar:
Mariette, A., Voyage dans
la Haute-Égypte (Parijs,
1878) pl. 8.

Afb. 4 Bladzijde uit
Mariettes Mastabas die
de tombe van Hetepherachet toont. Naar:
Mariette, A., Les Mastabas de l’Ancien Empire
(Parijs, 1885) 340.

eerste helft van de jaren 1860 groef hij tientallen mastaba’s op (afb.
3), waarbij hij inscripties kopieerde en plattegronden tekende van ten
minste 115 grafmonumenten. Helaas heeft hij dit materiaal niet gepubliceerd. Een springvloed teisterde het Egyptisch Museum, toen
gehuisvest in Boelaak, waardoor een deel van zijn aantekeningen verloren is gegaan. Mariette publiceerde in zijn leven slechts één artikel
over zijn geliefde mastaba’s, 4 wat niet in verhouding staat tot het
monumentale werk dat hij verrichte.5 Zijn uiteindelijke hoofdwerk Les
Mastabas de l’Ancien Empire werd postuum gepubliceerd door zijn
opvolger Gaston Maspero in 1885 (afb. 4). Het handgeschreven boek
bevat een onafgemaakte kaart, zodat we alleen te weten komen dat
de mastaba van Hetepherachet zich ‘ten westen van Djoser’ bevindt,
en summiere beschrijvingen van de decoratie van de opgegraven
mastaba’s, met een deel van hun inscripties getranscribeerd (hiërogliefen overgezet in een moderne transcriptie). De platen die zouden
worden toegevoegd missen in het geheel.
De mastaba van Hetepherachet is genummerd d60, waarbij d verwijst
naar graven uit de vijfde dynastie. Daarover was geen twijfel, omdat de
namen van de koningen Niuserre en Neferirkare worden genoemd in
de titels van de grafeigenaar op diens schijndeur. Mariette beschrijft
de mastaba als ‘… goed bewaard. Een gat in de zuidmuur, gemaakt
door rovers in de oudheid, leidt naar de serdab, die leeg werd gevonden.
De monolithische stèle achterin, gehouwen uit een enkel blok steen van
inferieure kwaliteit, is beschadigd door de tijd’.6
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Waarschijnlijk zat er indertijd dus nog geen gat in de schijndeur
(de “monolithische stèle” die Mariette noemt). Het merkwaardige
is dat de ronde offertafel van Hetepherachet, duidelijk herkenbaar
aan zijn titels, een heel eind verderop gevonden werd. Mastaba c8
behoort vermoedelijk toe aan Ka’aper (de ‘Sheikh el-Beled’ van het
beroemde houten beeld in het Egyptisch Museum in Caïro). Nu zijn
we die enorme mastaba, die zich moet bevinden in de buurt van de
piramide van Oeserkaf, helaas kwijt. Mariette beschrijft hoe hij in de
offerkapel van mastaba c8 een ‘soort albasten zuilbasis’ vond die bij
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mastaba’s in de verkoop
Afb. 5 Tekening van de
offertafel van Hetepherachet door Margaret
Murray. Naar: Murray,
M., Saqqara Mastabas
Part I, Egyptian Research
Account 10 (Londen,
1905) pl. iii [4].

nadere inspectie een offertafel bleek te zijn, half begraven in het zand met
zijn inscriptie naar beneden. De tekening van deze offertafel vond opvolger Maspero bij Hetepherachet in het dossier gestopt. Vermoedelijk
dacht Mariette dus dat het om diens offertafel ging. Maar hoe de
massieve albasten tafel in de mastaba van Ka’aper terecht gekomen
is, blijft een raadsel.
De volgende die zich met dit raadsel bezighield was Margaret Murray,
de eerste vrouwelijke docent Archeologie in Engeland en een leerling van William Matthew Flinders Petrie. In het winterseizoen van
1903-1904 heropende ze een aantal tombes die waren opgegraven
door Mariette, om ze vrij te maken en facsimile tekeningen (lijntekeningen) te vervaardigen van hun inscripties. Zo ook mastaba c8. Ze
voegt een tekening bij van de offertafel (afb. 5), inmiddels gehuisvest
in het Egyptisch Museum in Caïro (inventarisnummer cg 1304), en
concludeert dat hij eigenlijk met het houten beeld van de Sheikh
el-Beled samen was gevonden en dus ten onrechte in het Mastabasdossier was terechtgekomen.7 Volgens egyptoloog Jean Capart lijdt
het echter geen twijfel dat de offertafel wel degelijk aan onze Hetepherachet toebehoorde.8 Aan de betreffende vermelding in de Catalogue
Général van het Egyptisch Museum valt af te leiden dat het stuk in
december 1861 werd geregistreerd.9
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Tegen de tijd dat Murray in de necropolis van Sakkara aan het werk
was, bevond de offerkapel van Hetepherachet zich reeds in Leiden.
Gaston Maspero had een in onze ogen merkwaardig bericht gepubliceerd in het jaarlijkse rapport van het Britse Egypt Exploration Fund:
‘… Een plan is aangenomen voor de verkoop van gehele mastaba’s uit
Sakkara aan de musea in Europa en Amerika. Er wordt gehoopt dat
wanneer zulks kunnen worden verkregen tegen een bescheiden som,
de museumdirecteuren minder geneigd zullen zijn om losse blokken en
fragmenten uitgehakt door grafrovers te kopen, en zo de grafrovers te
bewegen hun verfoeilijke handel op te geven.’ 10
Met ‘gehele mastaba’s’ bedoelde Maspero ongetwijfeld de aantrekkelijk gedecoreerde offerkapellen, en niet de complete tichelstenen
bovenbouw van de graven. Leiden lijkt het eerste museum te zijn dat
op deze wijze een offerkapel aankocht. In juni 1902 schreef Maspero
aan Adriaan Goekoop, een Haagse ondernemer met een grote interesse in archeologie, dat hij een complete mastaba had gevonden
in Sakkara, ‘…in goede staat en van voldoende kleine afmetingen om
te worden getransporteerd tegen redelijke kosten. Hij behoort aan een
zeker Khouihotpou, en wordt beschreven in Mariette’s Mastabas’.11
Het kostte Maspero 135 Egyptische pond om de kapel op te graven
en te transporteren naar Caïro. Voor 200 pond of 5200 Franse francs
kon hij van de hand worden gedaan. Goekoop betaalde dit bedrag en
doneerde de kapel aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
70 kisten, hun inhoud getaxeerd op 3.360 fl., arriveerden in Leiden
tussen oktober en november 1902. Eén van de kisten viel onderweg
van de trein, maar de inhoud bleef naar eigen zeggen ongedeerd. In
juni 1904 werden drie nieuwe Egyptische zalen geopend in het museum
(destijds gevestigd aan de Breestraat), waaronder de ‘tuinzaal’ met
de opgebouwde mastaba-kapel (afb. 6).
Meerdere mastaba-kapellen werden op deze wijze aan musea verkocht, zo ook de kapel van Neferirtenef in de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis in Brussel (inventarisnummer e 2465) en die
van Achethotep in het Louvre in Parijs (e 10958). Foto’s laten zien
hoe dat opgraven voor de verkoop in zijn werk ging (afb. 7-10). Recentelijk zijn opgravingen verricht om de oorspronkelijke mastaba van
Achethotep terug te vinden.12 Iets dergelijks zou in de toekomst een
prachtig project voor Hetepherachet kunnen zijn.
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publicatie en tegenslag
Afb. 6 Het opbouwen
van de kapel in het
museum, met directeur
A.E.J. Holwerda vooraan
gezeten. © Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden.
Met dank aan Peter Jan
Bomhof.

Afb. 7 Het verwijderen
van het dak van de mastaba van Ka-ni-nisoet,
(nu in het Weens Kunsthistorisch Museum, inv.
nr. 8006). Naar: Junker,
H., Die Kult-kammer des
Ka-ni-nisut (Wenen, 1931)
pl. 2.
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Bij de aankoop van de grafkapel van Hetepherachet speelde Pieter
Boeser, conservator in Leiden van 1892 tot 1924, een belangrijke rol.
Ook was hij de eerste die een integrale publicatie verzorgde van de
stukken in het museum, met voor die tijd uitstekende zwart-witfoto’s.
De glasnegatieven die ten grondslag liggen aan deze afdrukken bevinden zich nog in het museum en zijn vaak de beste foto’s waarover
we beschikken. Boeser gaat niet diep in op de decoratie van de kapel,
maar voegt wel een analyse bij over het gebruikte materiaal en de
constructie van de blokken.
Een tijdje bleef het stil rond de grafkapel. Tot in de jaren 30 van de
twintigste eeuw een Weense onderzoekster in Leiden zich over het
monument boog. Herta Therese Mohr schreef een redelijk uitvoerige
studie over de grafkapel en was van zin om nieuwe foto’s te laten
maken van de decoratie, op basis waarvan ze lijntekeningen van de
reliëfscènes zou vervaardigen. Helaas werd ze ernstig belemmerd
door de politieke ontwikkelingen van haar tijd. In 1939 verdween
de offerkapel naar de kelder van het Rijksmuseum van Oudheden,
om deze te beschermen tegen bombardementen door de Duitsers.
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Afb. 10 Het transporteren
van de blokken van Uhemka (nu in het Roemerund Pelizaeus-Museum
in Hildesheim, inv. nr.
2970.) Kayser, H., Die
Mastaba des Uhemka:
Ein Grab in der Wüste
(Hannover, 1964) pl. 1.

Afb. 11 Vooraanzicht van
de offerkapel van Hetepherachet. Naar: Holwerda, A.E.J., Boeser, P.A.A.
en Holwerda, J.H., De
monumenten van het Oude
Rijk (Leiden, 1905) pl. v.

Afb. 8 Kratten met reliëfs
van de kapel van Kayemnofret (nu in het Boston
Museum of Fine Arts, inv.
nr. 04.1761). Naar: Simpson, W.K., The Offering
Chapel of Kayemnofret in
the Museum of Fine Arts,
Boston (Boston, 1992)
pl. 1[d].

Afb. 9 Het ontmantelen
van de kapel van Unasanch (nu in het Chicago
Field Museum, inv. nr. a
24448). Naar: Onderka,
P., The tomb of Unisankh
at Saqqara and Chicago:
Unis Cemetery North-West
ii (Praag, 2009) pl. 7
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Afb. 12 Voorpagina van
Mohr’s manuscript. ©
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Ontoegankelijk voor verder onderzoek, moest Mohr het doen met de
foto’s van Boeser. Haar tekeningen zijn daardoor wat klein en priegelig, maar de moeite die ze getrooste is bewonderenswaardig. Mohr
was Joodse, ze was reeds uit Wenen naar Leiden gevlucht, en moest kort
na het schrijven van de introductie tot haar werk in de zomer van 1942
onderduiken. Haar boekje, The Mastaba of Hetep-Her-Akhti, werd in 1943
gepubliceerd door Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
In het archief van het Rijksmuseum van Oudheden bevindt zich echter
nog het Duitstalige manuscript waarop het Nederlandstalige boekje is
gebaseerd (afb. 12), evenals een schat aan zwart-witfoto’s van details
van de decoratie van de mastaba (afb. 13). Mohr had nog een afzonderlijk boekje met foto’s willen uitbrengen, maar dit kon helaas niet
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Afb. 13 Detailfoto door
Mohr uit het archief van
het rmo. © Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden.

meer worden gerealiseerd. Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog overleed ze in kamp Bergen-Belsen.13 Haar laatste wens was
dat haar studie van de mastaba zou worden uitgegeven, en dit is na
bewerking door collega-egyptologen Adriaan de Buck en Jac Janssen
en onder redactie van B.A. van Proosdij gebeurd.14
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toekomstplannen
Anno 2015 is het tijd om Mohr’s werk voort te zetten. Buiten de foto’s
van Boeser en het boekje van Mohr bestaat er geen complete studie
van de grafkapel, of de mastaba waar deze onderdeel van uitmaakte.
Met moderne middelen kan veel meer gedaan worden op het gebied
van epigrafie, onderzoek en publicatie. Zo heb ik gepoogd om naar
verschillende epigrafische methodes te kijken, zonder de broze reliëfs aan te raken. De oude ‘Chicago-methode’ (toegepast door de
Epigraphic Survey van het Oriental Institute in Chicago) maakt ge-
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Afb. 14 Linkerkant van de
façade van de kapel van
Hetepherachet. Illustratie: auteur.

Afb. 15 Brood- en bierscène in de kapel van
Hetepherachet. Illustratie: auteur.

bruik van foto’s van de reliëfs waar overheen getekend wordt. Zo is
de tekening van de façade van Hetepherachet in mijn MA-scriptie
tot stand gekomen (afb. 14).15 De nieuwe Chicago-methode gebruikt
puur digitale middelen: digitale foto’s en een tekenpad met stylus
(een soort digitale pen) waarmee direct in verschillende lagen over
de foto heen getekend kan worden met behulp van software als
Adobe Photoshop of Illustrator. Deze methode heb ik min of meer
gebruikt voor de tekening van de brood- en bierscène (afb. 15).
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Het wordt ook steeds makkelijker
om beeld digitaal te manipuleren
en meerdere foto’s aan elkaar te laten plakken door speciale software
om zo een 3d-model te genereren. Van fotogrammetrie (waarbij
het beeldmateriaal aan het object
wordt gekoppeld door zorgvuldig
te meten) tot rti (afb. 16), Reflectance Transformation Imaging, waarbij meerdere foto’s gemaakt worden
met belichting vanuit verschillende
hoeken om een 3d-beeld te verkrijgen (zie ook het artikel van Dirk Huyge,
afb. 6-7) en 3d-scanning, waarbij een laser licht uitzendt en de hoek
waarin dit wordt teruggekaatst opmeet. Deze technieken kunnen
het onderzoek naar Oudegyptische reliëfs in alle vormen en maten
van hulp zijn. Een 3d-model biedt meer dan een visueel aantrekkelijk
plaatje of wandeling door een 3d-omgeving (Virtual Reality). Door
informatie toe te voegen in verschillende lagen (Augmented Reality)
kan het tevens een wetenschappelijk en educatief doel dienen. Bijvoorbeeld bij het digitaal epigraferen van reliëfs, zonder deze aan te
raken met perspex (overtrekplastic) of fysiek aanwezig te zijn, of in
plaats van het ouderwetse informatiebordje bij een museumbezoek.
Een volledige nieuwe studie naar de tombe van Hetepherachet zou
de volgende onderdelen kunnen omvatten:
n Een promotieonderzoek naar de selectie van scènes in Oude Rijks
elitegraven, met als case study de grafkapel van Hetepherachet
n Een populair-wetenschappelijke publicatie over de tombe, met lijntekeningen van de volledige decoratie
n Een gelaagd 3d-model met Augmented Reality app, waarbij bezoekers
van het Rijksmuseum van Oudheden met behulp van een smartphone
of tablet meer informatie krijgen over verschillende aspecten van
de grafkapel, simpelweg door hun apparaat op de wanden te richten. Denk aan verschillende lagen met daarin de 3d-reconstructie
van het gehele complex (de offerkapel was slechts één onderdeel
van de mastaba), lijntekeningen, specifieke scènes en kleurreconstructies
Dit laatste project zou tot stand kunnen komen met behulp van
crowdfunding (het laten financieren van een project door een grote
groep mensen via internet, al dan niet tegen een virtuele of fysieke
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beloning). Gezien de huidige verbouwing van het Rijksmuseum van
Oudheden zou dit een goede tijd zijn voor onderzoek. Medio 2016 is
de kapel hopelijk toegankelijk en ontdaan van glas om goede foto’s
te maken van de decoratie (met behulp van fotogrammetrie en/of
rti) of zelfs een 3d-scan te laten maken. Vervolgens is tijd nodig
om de 3d-reconstructie vorm te geven en lijntekeningen te verzorgen
voor publicatie. Tegelijkertijd kan het decoratieprogramma van Hetepherachet (het geheel aan scènes, hun onderlinge verhoudingen en
hun relatie tot het decoratieprogramma van andere graven) dienen
als wetenschappelijk model om een bepaalde these te testen in een
promotieonderzoek. Op die manier wordt Hetepherachet niet alleen
tot leven gewekt, maar komt hij linea recta in de eenentwintigste
eeuw terecht.
Afb. 16: rti-afbeelding
van een Egyptisch reliëf.
Naar: http://culturalheritageimaging.org/Technologies/rti/

over de auteur
Nicky van de Beek is in 2014 cum laude afgestudeerd in de egyptologie met een scriptie
over twee scènes in de Oude Rijks mastabakapel van Hetepherachet. Momenteel
bereidt ze een promotieonderzoek voor over de selectie van scènes in dergelijke
grafmonumenten.
grafmonumenten.
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