Leve de doden
Aafke Roodzant

1

Leve de doden
Over dodenbehandeling en identiteit in Ptolemeïsch Egypte in beeld en
tekst

A.C.D. Roodzant

S4579003
Masterscriptie 2018-2019
Master Oudheidstudies, Klassieke Cultuur
Radbouduniversiteit Nijmegen
Begeleider: prof. dr. E.M. Moormann

2

3

Inhoud
Tijdbalk .................................................................................................................................................... 6
Inleiding ................................................................................................................................................... 7
Funeraire cultuur in oud Egypte .......................................................................................................... 8
Ptolemeïsche periode........................................................................................................................ 10
Status Quaestionis ............................................................................................................................. 12
Identiteit in theorie en praktijk ............................................................................................................. 15
Archeologisch vondstmateriaal in Alexandrië en Thebe ....................................................................... 19
Een nieuwe stad in de Nijldelta ......................................................................................................... 19
De Chatby-necropool..................................................................................................................... 20
De Hadranecropool ....................................................................................................................... 25
De Moustapha Kamel tomben ...................................................................................................... 26
De Antoniadestuintombe .............................................................................................................. 29
Grafcomplex van Ras el-Tin ........................................................................................................... 29
Anfushy grafcomplex ..................................................................................................................... 31
Girghistombe ................................................................................................................................. 34
Fort Salehtombe ............................................................................................................................ 34
Wardiantombes ............................................................................................................................. 34
Analyse Alexandrijnse tomben ...................................................................................................... 36
De stad met honderd toegangspoorten ............................................................................................ 38
Nieuwe gebouwde graven............................................................................................................. 39
Hergebruikte graven...................................................................................................................... 43
Deelconclusie................................................................................................................................. 49
Algemene conclusie........................................................................................................................... 50
Literatuur ............................................................................................................................................... 53
Diodorus Siculus en de eerste eeuw voor Christus ........................................................................... 53
Diodorus Siculus’ Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, boek 1 ................................................................................ 58
Deelconclusie Diodorus ..................................................................................................................... 71
Strabo ................................................................................................................................................ 72
Strabo, Γεωγραφικά ...................................................................................................................... 73
Analyse van het archeologisch en tekstueel materiaal ......................................................................... 75
Conclusie ............................................................................................................................................... 78
Bibliografie ............................................................................................................................................ 80
Primaire literatuur ............................................................................................................................. 80
Secundaire literatuur......................................................................................................................... 81
Verantwoording afbeeldingen .............................................................................................................. 86
4

Appendix................................................................................................................................................ 87
Diodorus Siculus ................................................................................................................................ 87
Diodorus Siculus, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη I.69 .................................................................................. 87
Diodorus Siculus, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη I.90.2-96.6 ........................................................................... 89
Strabo ................................................................................................................................................ 98
Strabo, Γεωγραφικά XVII, C. 795, 1.10. ......................................................................................... 98
Strabo, Γεωγραφικά XVII, C 815-816, 1.46. .................................................................................. 99
Vloek van Artemisia, P. Vindob. G 1. ............................................................................................... 101

5

Tijdbalk1

1

c. 4500-3000 v.C.

Predynastieke periode

c. 3000-2600 v.C.

Vroege Dynastieke Periode
dynastie I-III

c. 2600-2180 v.C.

Oude Rijk
dynastie IV-VI

c. 2180-2050 v.C.

Eerste Tussenperiode

c. 2050-1650 v.C.

Midden Rijk
dynastie XI-XIII

c. 1650-1550 v.C.

Tweede Tussenperiode

c. 1550-1070 v.C.

Nieuwe Rijk
dynastie XVIII-XX

c. 1070-712 v.C.

Derde Tussenperiode
dynastie XXI-XIV

712-332 v.C.

Late periode (Saïtische periode)
dynastie XXV-XXX

332-30 v.C.

Ptolemeïsche periode

30 v.C.-395 n.C.

Romeinse periode

Naar Riggs 2017, 6-7.
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Inleiding
Misschien is het niet het meest geruststellende onderwerp maar de dood is een deel van ieders leven
en onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Niets zegt daarom zoveel over het leven als het
antoniem ervan. De manier waarop en de mate waarin de mens tijdens zijn of haar leven over de
dood nadenkt, beïnvloedt diens leven dagelijks. Geloven en ideologieën spelen hier een bijzonder
grote rol in: zo geloven Christenen in het bestaan van een hemel en een hel, waardoor zonden en
boetedoen eeuwenlang een centrale plaats innamen in de christelijke wereld. Over het algemeen
zien atheïsten daarentegen de dood als het eindpunt van het leven waarna niets volgt.
De eschatologie, de leer van de laatste dingen, dat wil zeggen het leven na de dood, dirigeert
het leven van een mens op verschillende manieren: zo ook hoe men omgaat met overledenen. In de
oudheid verschilde de behandeling van doden al per cultuur:
τὸ δὲ ἀπὸ τούτου διελόμενοι κατὰ ἔθνη τὰς ταφὰς ὁ μὲν Ἕλλην ἔκαυσεν, ὁ δὲ Πέρσης ἔθαψεν, ὁ δὲ
Ἰνδὸς ὑάλῳ περιχρίει, ὁ δὲ Σκύθης κατεσθίει, ταριχεύει δὲ ὁ Αἰγύπτιος:
‘Maar omdat ze zich onderscheiden per volk wat betreft de manieren van begrafenissen, de Griek
verbrandt het, de Pers begraaft het, de Indiër besmeert het met kristalliserend glas, de Scyth eet het,
de Egyptenaar balsemt het:’2
Of er nu sprake was van crematie, inhumatie, mummificatie of kannibalisme, ook mensen in de
oudheid moesten iets met hun overledenen. Vanuit Grieks perspectief was de Egyptische
dodenbehandeling het meest intrigerend en toch tastbaar.3 Egypte bevond zich in hun optiek niet
aan de grenzen van de bekende wereld zoals de Scythen en Indiërs of Ethiopiërs. Er was al
eeuwenlang sprake van handel tussen Egypte en het Griekse gebied. Dientengevolge leerden de
Grieken tot op zekere hoogte de Egyptische gebruiken en gewoonten kennen, zo ook hun funeraire
cultuur van het Egyptische geloof.4 Mummificatie en de Egyptische eschatologie waren ongekend en

2

Lucianus van Samosata, De Luctu 21.
Herodotus verwijst ook naar het gekristaliseerde glas, ὕαλος: 3.24. In deze passage wordt echter de
dodenbehandeling van de Ethiopiërs besproken. In de oudheid worden de twee geografische gebieden, India
en Ethiopië, en de inwoners ervan vaak met elkaar verward. Pierre Schneider beschrijft in hoofdstuk 11 van het
boek Brill's Companion to Ancient Geography de verwarring tussen India en Ethipia. Lucianus wordt meerdere
malen als voorbeeld genomen als iemand die een fout hierin maakt. De kans is hierdoor groot dat Lucianus een
Ethiopiër bedoelt in plaats van een Indiër.
3
Zo heeft Herodotus boek twee volledig gewijd aan Egypte, waarin meermaals funeraire rituelen of andere
aspecten van de Egyptische dodenbehandeling aan bod komen, paragrafen 67, 69, 74, 89 en 90 zijn hiervan
voorbeelden.
4
Het Egyptische geloof waardoor de funeraire cultuur wordt beïnvloed wordt gedefinieerd door Bommas als
cultus. Het is geen religie doordat er sprake is van een afwezigheid van het geloof in ‘a superhuman controlling
power to be worshipped’. De Egyptische funeraire cultuur ligt dichter bij een cultus dan bij een religie: ‘a system
of religious devotion of the deceased and his survival in the form of a glorified spirit.’ Caroll & Rempel 2011,
160.
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bijzonder oud. De Egyptische cultuur bestond al millennia voordat de Griekse stadstaten zich
überhaupt begonnen te ontwikkelen. Zo waren de piramiden meer dan twee millennia oud toen
Herodotus erover schreef. Bovendien beschreven Egyptenaren hun eigen funeraire cultuur waardoor
er literaire teksten overgeleverd zijn, zoals het Dodenboek, die ons een uitgebreid overzicht geven
van de behandeling van doden vanuit inheems perspectief. Sinds het derde millennium voor Christus
kan men spreken van een uitgewerkte funeraire cultus die tot in de vierde eeuw na Christus veel
continuïteit behoudt.5

Funeraire cultuur in oud Egypte
Een ontwikkelde dodencultuur sluit echter veranderingen niet uit. De Egyptische funeraire cultuur
had een dynamisch karakter; ditzelfde gold voor de Ptolemeïsche periode. Om een zo duidelijk
mogelijk beeld te krijgen van de funeraire situatie ten tijde van de Macedonische heersers is het
noodzakelijk een beknopt overzicht te geven van de behandeling van doden in de millennia voor de
satraap Ptolemaeus. Vanaf het derde millennium voor Christus is er een duidelijke geografische en
etnische afbakening te markeren wat betreft de funeraire cultuur. Het gebied dat onder Egyptisch
gezag viel, volgde de praktijken gebruikelijk in de Egyptische funeraire cultuur. Pas in de
Ptolemeïsche periode is er sprake van uitbreiding en verspreiding van Egyptische ideeën buiten
Egypte.6
Het meest essentiële van de Egyptische eschatologie is het leven. Oude Egyptenaren zagen
de dood niet als iets finaals noch als iets negatiefs. Het leven na de dood was daadwerkelijk leven
maar dan zonder de negatieve aspecten van het aardse leven. Na het fysieke overlijden was de
overledene niet dood; de geest ofwel ba leefde door. Hierdoor was er ruimte voor interactie tussen
de levenden en doden. Een tweede dood sterven was voor de Egyptenaren echter wel beangstigend.
Dit betekende namelijk dat de overledene door Seth, Osiris’ wrede broer, zou worden opgegeten en
zijn plaats in het leven na de dood voor eeuwig kwijt was. Het lichaam ofwel ka moest bovendien in
tact blijven, cremeren was daarom uit den boze. Uiteindelijk verlangde het namelijk een
wederopstanding. Men verwachtte geen reïncarnatie aangezien men hetzelfde lichaam wilde
behouden.
In de praktijk volgden de meeste nabestaanden de oud-Egyptische gebruiken en rituelen,
wanneer men economisch in staat was dit te doen. Het alom bekende mummificeren was namelijk
bijzonder prijzig, vaak te duur voor de gewone Egyptenaar. Het lichaam zelf werd volgens de

5

Caroll & Rempel 2011, VIII.
Hiervan is de godin Isis een uitermate geschikt voorbeeld: zij werd populair in de vierde een derde eeuw voor
Christus in het Egeïsch gebied. Voor de Ptolemaeën waren er al Egyptische aspecten van de funeraire cultuur
bekend, maar bijzonder weinig overname had plaats gevonden. Pas in de hellenistische wereld is er duidelijk
sprake van verspreiding en uitbreiding.
6
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gewoonte gebalsemd en gewassen. De ingewanden en hersenen werden uit het lichaam verwijderd
en in vier canopen geplaatst. Na zeventig dagen rouw waste men het lichaam opnieuw en werd het
gemummificeerd. Vervolgens werd de mummie in een sarcofaag gelegd en afgesloten in een graf. In
de grafkamer werden grafgiften geplaatst waaronder eten en drinken, om de overledene zo goed
mogelijk voor te bereiden op het leven in het Dodenrijk. De details en uitgebreidheid van de rituelen
wisselden vooral door de status van de overledenen en hoeveel geld er beschikbaar was. Deze
funeraire handelingen bleven gedurende de Ptolemeïsche periode en tot ver in de Romeinse tijd in
gebruik.
Ten tijde van het Oude Rijk (2685 - 2140 v.C.)7 speelde het principe do ut des (ik geef opdat jij
geeft) een belangrijke rol in de funeraire praktijken.8 Dit concept was echter enkel van toepassing op
diegenen die een connectie hadden met de goden onder andere door middel van offers. De relatie
tussen mens en godheid werd gemaakt door offergaven en veronderstelde in ruil daarvoor een gift.
Dit fenomeen gaat samen met de vorming van de mythe rondom Osiris’ dood die op zijn
beurt de behandeling van doden in het Oude Koninkrijk sterk beïnvloedde. De mythe van Osiris en
Isis was algemeen bekend in Egypte en is veelal als decoratie in tomben te vinden.9 Volgens de mythe
was Osiris koning van Egypte en getrouwd met zijn zus Isis. Zijn broer, Seth, was echter jaloers op zijn
koninklijke titel en vermoordde hem. Omdat Seth Osiris in stukken had gesneden zwierf Isis jarenlang
rond om de lichaamsdelen terug te vinden. Na het unificeren van zijn lichaam en vele klaagzangen te
hebben uitgesproken, kon Osiris het hiernamaals bereiken. De rituele acties die Isis uitvoerde,
zorgden ervoor dat Osiris de goddelijke status verkreeg en kon heersen over het rijk der doden. In
navolging van Isis’ mythologische daden ontstond de traditie van het mummificeren en het
offergeven. Men geloofde dat wanneer een nabestaande hetzelfde proces zou doorstaan voor hun
dode als Isis, de overledene tot op zekere hoogte hetzelfde pad als Osiris zou kunnen bewandelen.
De dode zou kunnen profiteren van funeraire rituelen en zou zo een koninklijke status kunnen
verkrijgen. Dit gold niet alleen voor hoge heren, maar voor ieder individu dat de juiste rituelen
ontving na zijn of haar dood. Deze mythe behield gedurende de hele periode van de farao’s een
centrale plaats in de eschatologie.
De relatie tussen de doden en levenden was allerminst afstandelijk. Een band tussen de twee
groepen werd versterkt door het al genoemde idee van do ut des. Uit archeologisch en literair
materiaal daterend uit het Middenrijk (2022 - 1650 v.C.) blijkt dat de sociale interactie tussen doden
en levenden verder werd uitgebreid en uitgewerkt.10 Niet alleen had het uitvoeren van de juiste

7

Alle tijdsperioden zijn naar de indeling in de tabel chronology in Dunand & Zivie-Coche 2004, 353-355.
Caroll & Rempel 2011, 162-163.
9
Caroll & Rempel 2011, 161.
10
Caroll & Rempel 2011, 167-170.
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rituelen voor de overledene positieve gevolgen, maar ook voor de levenden. Dit heeft te maken met
het principe van Ma’at. Zij is de personificatie van waarheid, rechtvaardigheid en harmonie van de
kosmos. Een individu dat volgens de 42 principes van Ma’at leefde, zou het hiernamaals bereiken.
Offergiften doen behoort tot de principes van Ma’at waaruit af te leiden is dat het uitvoeren van de
juiste rituelen ook positief is voor de levenden. Op deze manier bleef het systeem van
dodenbehandeling in stand.
Het Nieuwe Rijk (1539-1080 v.C.) is een periode in de Egyptische geschiedenis die relatief
goed bekend is doordat er ook veel materiaal van is overgeleverd. Zo is er op een stèle die gedateerd
wordt rond 1450 v.C. een beschrijving van dodenbehandeling gevonden, hier in Engelse vertaling:
‘A fair burial comes in peace, when your seventy days are completed in your embalmment-place. You
are placed on a bier … and drawn by young cattle. May the ways be opened by milk, until you reach
the entrance of your chapel. May the children of your children be collected all together, weeping with
affection. May your mouth be opened by the lector priest, may you be purified by the sem-priest.
Horus adjusts for you your mouth, he opens for you your eyes, your ears, your body, your bones, so
that all of you is complete. Spells of glorification will be read for you, an offering will be made for you,
while your heart is really with you, your heart of your earthly existence. You will come in your former
appearance as on the day when you were born.’11
Uit deze inscriptie blijkt de algemene gang van zaken wat betreft behandeling van doden in het
Nieuwe Rijk. Hoewel de meeste zaken werden overgenomen uit de al eeuwen bestaande traditie van
dodenbehandeling, zijn er ook duidelijke discontinuïteiten aan te duiden. Zo werden in het Nieuwe
Rijk feestelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de toekomstige dode in plaats van oude rituele
offermaaltijden die gebruikelijk waren in het Oude en Midden-Rijk.12 Dit ritueel gaf de levende de
mogelijkheid tot het samen vieren met de doden voor en na diens overlijden.

Ptolemeïsche periode
Uit de vorige paragrafen komt naar voren dat de Egyptische dodenbehandeling noch statisch noch
eenzijdig was. Ditzelfde gold voor de periode na de Egyptische autonomie, de eeuwen waarin de
Ptolemaëen overheersten. Na een periode van Perzische overheersing verwelkomden de
Egyptenaren de Macedonische veldheren relatief positief.13 Na de dood van Alexander de Grote in
323 v.C. ontstond een machtsvacuüm dat Ptolemaeus, zoon van Lagus en Alexanders generaal,
welwillend vulde. Historisch gezien is de aantreding van een Macedonische heerser een

11

Bremer, Van den Hout & Peters 1994, 17. Vertaald door N. de G. Davies.
Carroll & Rempel 2011, 170.
13
McKechnie & Cromwell 2018, 1-2.
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tijdsafbakening, hoewel deze grens in werkelijkheid niet zo hard te maken is. Veranderingen zoals het
invoeren van een muntstelsel geven de dynamiek van Ptolemeïsch Egypte weer. Daarentegen is er
sprake van continuïteit wat betreft zaken als religie en politiek stelsel.14
Met deze (dis)continuïteit in gedachte rijst de vraag hoe de situatie was in Ptolemeïsch
Egypte wat betreft de behandeling van doden. Wat waren de gewoonten van dodenbehandeling ten
tijde van de laatste farao’s? In een tijd van politieke veranderingen en een globaliserende wereld is
het uitermate interessant om dit sociaal-culturele fenomeen te analyseren. De vraag rijst of de
dodencultuur zijn prominente plaats uit de oud-Egyptische wereld behield in Ptolemeïsch Egypte?
Hoe zijn deze funeraire aspecten geuit en komt het verschillende bronmateriaal overeen? Wat kan
de dodencultuur ons bovendien vertellen over de identiteit van de bevolking? Uit al deze vragen is de
volgende onderzoeksvraag opgesteld die centraal zal staan in deze studie: wat is de verhouding
tussen het archeologisch en tekstueel materiaal met betrekking tot de dodenbehandeling in de
Ptolemeïsche cultuur en wat zegt dit over de identiteit van de bevolking?
Deze vraag is in het huidig debat interessant aangezien het onderwerp een hot topic is in
studies over de oudheid, echter een compleet overzicht ontbreekt. De teksten en archeologie zijn tot
op heden in geringe mate uitgebreid samengebracht.15 Hierdoor is een tweeledig beeld ontstaan van
de dodenbehandeling in Ptolemeïsch Egypte. Vanuit dit incomplete beeld is het onmogelijk om een
uitspraak te doen over de identiteit van de bevolking die uit het bronmateriaal naar voren komt. Het
doel van dit stuk is daarom om een representatief beeld te formuleren van de dodencultuur in
Ptolemeïsch Egypte waaruit gegronde conclusies kunnen worden getrokken wat betreft identiteit.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om gegevens uit
verschillende bronnen te putten. Naast de literaire bronnen speelt archeologisch materiaal een
essentiële rol over van dodenbehandeling in de oudheid. Het voordeel van archeologisch materiaal is
de afwezigheid van een eeuwenlange traditie van overschrijving waardoor het materiaal dus de
daadwerkelijke situatie toont. Desalniettemin zijn nadelen bij vondstmateriaal inherent. Het los van
elkaar bekijken van archeologisch en geschreven materiaal geeft een incompleet beeld van
dodenbehandeling in de oudheid. Om dit te voorkomen zal in dit stuk bewijs uit twee disciplines
gebruikt worden; archeologisch vondstmateriaal en literatuur.
14

Zie McKechnie & Cromwell 2018 (p. 6-26.) voor een uitgebreid overzicht van de veranderingen en
continuïteit gedurende Ptolemaeus’ regeringsperiode.
15
Afgelopen decennia zijn enkele studies uitgebracht die de focus leggen op bijvoorbeeld archeologisch
materiaal en wat dat zegt over de Ptolemeïsche identiteit, zoals van Majorie Venit (2002) Monumental Tombs
of Ancient Alexandria: The Theatre of the Dead en (2016) Visualizing the Afterlife in the Tombs of GraecoRoman Egypt en van Alain Charron Charron (2002) La mort n’est pas une fin: pratiques funéraires en Egypte
d’Alexandre à Cléopâtre. Voor elke discipline zijn uitermate bruikbare werken geschreven maar deze blijven
vooral binnen hun discipline. Kyriakos Savvopoulos behandelt in zijn PHD voornamelijk funerair archeologisch
vondstmateriaal in Alexandrië waarbij hij ook numismatisch onderzoek doet. Hij behandelt echter geen
literatuur of papyri.
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Voor het laatste deel van de onderzoeksvraag is een theoretischere aanpak gewenst om de
ambigue term ‘identiteit’ te kunnen hanteren. Want wat is identiteit nu precies en hoe hangt die
samen met de Grieks-Egyptische maatschappij? In het eerste hoofdstuk zal aan de hand van onder
andere deze vragen het fenomeen identiteit besproken worden. Zowel de theoretische kant als de
toepasbaarheid op archeologische materiaal komt aan bod. Deze studie beoogt een dieper inzicht te
geven in de identiteit van de Ptolemeïsche samenleving door het bestuderen van culturele uitingen
omtrent de dodencultuur.

Status Quaestionis
De verhouding tussen het archeologisch en tekstueel materiaal met betrekking tot de
dodenbehandeling in Ptolemeïsch Egypte is tot nu toe niet samengebracht. Weliswaar zijn vele
studies gedaan naar de Ptolemeïsche dodenbehandeling waarbij men zich voornamelijk op het
archeologisch materiaal heeft gefocust, een gecombineerd onderzoek ontbreekt. Het eerste werk dat
zowel archeologie als literatuur uit de Ptolemeïsche periode behandelt, is ‘The Mummy; Funeral Rites
& Customs in Ancient Egypt’ (1893) van de Egyptoloog Ernest A.W. Budge. Ondanks de ouderdom, is
het boek bijzonder informatief en kan het gezien worden als een handboek voor de Egyptische
funeraire cultuur. Hoewel deze studie niet specifiek de nadruk op de Ptolemeïsche tijd legt,
behandelt hij deze wel. Bovendien bespreekt Budge naast archeologisch materiaal ook literaire
bronnen zoals de werken van Herodotus en Diodorus Siculus. Helaas zorgt de beschrijvende aard van
Budges werk ervoor dat er geen duidelijk standpunt over de Ptolemeïsche dodenbehandeling naar
voren komt.
In de twintigste eeuw lag de voorkeur op één discipline waardoor studies over de
Ptolemeïsche dodenbehandeling ofwel vanuit archeologisch oogpunt geanalyseerd werden ofwel
vanuit de literaire, epigrafische of papyrologische kant werden besproken. Ptolemeïsch Egypte is
sowieso lange tijd een ondergeschoven kindje geweest in zowel oudheidstudies als Egyptestudies,
waardoor materiaal hierover pas laat is uitgebracht. Het archeologisch materiaal uit de Ptolemeïsche
periode is vaak pas in de twintigste eeuw opgegraven. De data van uitgave van verslagen over het
archeologisch materiaal geven hier blijk van: Breccia’s La Necropoli di Sciatbi (1912), Five years'
explorations at Thebes: a record of work done 1907-1911 (1912) van Carnarvon en Carter, Winlocks
Excavations at Thebes, 1912-13 by the Museum’s Egyptian Expedition (1914) en drie werken van
Adriani La Nécropole de Moustafa Pacha (1936), Nécropoles de l’île de Pharos I. Section de Ras el Tine
(1952) en Nécropoles de l’île de Pharos B) Section d’Anfouchy (1952). Opgravingen in de regio van
Thebe en Alexandrië hebben afgelopen eeuw echter niet stilgestaan. Het verslag van de opgravingen
in Thebe tussen 1969 en 1977 door Julia Budka is een voorbeeld hiervan: Bestattungsbrachtum und
Friedhofsstruktur im Asasif (2010). Het artikel van Schreiber, Vasáros en Almásy Ptolemaic and
12

Roman Burials from Theban Tomb -400- (2015) is nog recenter.
Ook voor het enige overgeleverde Griekse literaire werk uit de Ptolemeïsche periode is pas
laat interesse gekomen. Burton was de eerste die een commentaar schreef over het eerste boek van
Diodorus Siculus. Haar werk, Diodorus Siculus Book 1; A Commentary (1972) volgt namelijk vaak de
traditionele kritiek op de auteur. Hierdoor komt er een beperkte kant van Diodorus aan bod.16
Vanaf de jaren zeventig zijn sociale studies opgekomen. Onderzoek naar identiteit was tot
dan toe beperkt tot etniciteit en ras met alle gevolgen van dien. Oudheidstudies die identiteit
centraal stellen zijn daarom pas na de ontwikkeling van vele theorieën opgekomen.17 Een algemeen
werk dat beknopt moderne theorieën en modellen toepast in de oude wereld is dat van Neville
Morley (2004): Theories, Models and Concepts in Ancient History. Het hoofdstuk gewijd aan het
concept ‘identiteit’ geeft een goede eerste weergave van de status quo wat betreft algemene
opvattingen en theorieën rondom dit fenomeen.
Zoals eerder vermeld zijn er geen werken die zowel archeologie als literatuur combineren om
in te gaan op de identiteit. In zijn recente PHD heeft Kyriakos Savvopoulos de identiteit in
Ptolemeïsch en Romeins Alexandrië onderzocht aan de hand van archeologisch bronmateriaal:
Alexandrea in Aegypto, The role of the Egyptian Tradition in the Hellenistic and Roman Periods:
Ideology, Culture, Identity, and Public Life (2011). De beknopte inleiding waarin de Grieks-Egyptische
cultuur wordt beschreven, zijn aandacht voor het fenomeen ‘identiteit’ in deze periode en zijn
uitvoerige bespreking van – voornamelijk funerair – archeologisch materiaal in Alexandrië maken zijn
PHD een waardevolle bijdrage aan deze studie. Savvopoulos gebruikt het concept identiteit om over
de politieke situatie in Alexandrië een uitspraak te doen. Hij legt daarbij vooral de nadruk op de
verhouding tussen de Griekse migranten en inheemse Egyptenaren.
Een recentere PHD waarin specifiek funeraire archeologie uit de Ptolemeïsche periode
centraal staat, is die van Thomas Landvatter: Identity, Burial Practice, and Social Change in Ptolemaic
Egypt (2013). Hierin worden onder andere de Alexandrijnse en Thebaanse grafcultuur en
dodenbehandeling besproken waaruit hij een identiteit afleidt. Landvatter gaat bovendien ook sterk
in op etniciteit. Hij concludeert echter dat in Thebe en Abydos mummificatie niet zozeer als
aanduiding van etniciteit kan worden gezien maar als sociaaleconomische indicatie, aangezien het
mummificeren niet meer beperkt is tot de inheemse bevolking maar wel een dure lijkverzorging was.
In Alexandrië is dit echter anders aangezien cremeren juist als etnisch werd beschouwd. Dit schrijft
hij echt niet toe aan de Griekse bevolking. Hij maakt daarom het verschil tussen Grieks-Macedonisch
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Zie Murray, O. (1975) Book I. A Commentary by Diodorus Siculus and A. Burton, The Journal of Hellenic
Studies, Vol. 95, pp. 214-215.
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Hales & Hodos 2010, 288. Hier wordt specifiek op de materiële cultuur in combinatie met identiteit in
gegaan.
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en niet-inheems. Dit onderscheid is volgens hem van toepassing. Hoewel er verschillende identiteiten
kunnen worden aangeduid, geldt dat niet voor een stereotype scheiding: Grieks-Egyptisch.
Landvatter is in verhouding met Savvopoulos minder gericht op de verschillen en traditionele
scheiding.
Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw is men een steeds genuanceerder beeld
aan gaan nemen ten aanzien van de verhouding Grieks-Egyptisch.18 Dit blijkt ook uit studies die het
archeologisch materiaal behandelen. Majorie Venit heeft verschillende werken geschreven over
funeraire archeologie waaronder het boek: Monumental Tombs of Ancient Alexandria: The Theatre of
the Dead (2002). Dit boek bespreekt de Alexandrijnse funeraire architectuur in de Ptolemeïsche en
Romeinse periode waarbij Grieks-Egyptische decoratieve elementen eveneens besproken worden.
Venit legt nadruk op de twee naast-elkaar-bestaande culturen. In een recenter werk, Visualizing the
Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt (2016) gaat Venit echter meer in op de sociaalculturele omgeving waardoor er minder nadruk ligt op twee losstaande culturen. Ze beschrijft
grafdecoraties in de Egyptische chora ten tijde van de Ptolemeïsche en Romeinse overheersing.
Hierbij focust ze zich op de vraag hoe de veranderende sociaal-culturele context de eschatologische
uitingen beïnvloed heeft en waar dit uit blijkt. In vergelijking met haar oudere werk wordt de focus
minder gelegd op de Griekse en Egyptische culturen.
Mijn bijdrage aan het onderzoek naar Ptolemeïsche dodenbehandeling en de identiteit die
daaruit naar voren komt, is het verschaffen van een zo duidelijk mogelijk beeld van de Ptolemeïsche
dodenbehandeling aan de hand van een ruim overzicht aan zowel archeologische als tekstueel
materiaal. De nadruk zal daarom op het samenspel van de twee disciplines liggen. Literatuur en
archeologie zijn weliswaar in het moderne onderzoek twee gescheiden disciplines, maar
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar is de waarde te vinden van dit interdisciplinaire
onderzoek. De focus zal zoveel mogelijk op primaire bronnen liggen in de hoop een beeld te kunnen
maken dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt.
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Identiteit in theorie en praktijk
Identiteit definieert en vormt ons, het is de ultieme waarde in ons leven.19 Identiteit beantwoordt de
existentiële vraag ‘Wie ben ik?’. R. F. Baumeister definieert identiteit op deze manier: ‘Identity is a
set of meaningful definitions that are ascribed or attached to the self, including social roles,
reputation, a structure of values and priorities, and a conception of one’s potentiality.’20 Deze
sociaal-culturele dimensie van identiteit zal in deze studie centraal staan, niet per se de filosofische
discussie rondom dit thema. Onze identiteit geven wij onder andere weer via onze culturele uitingen.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit onze muziekvoorkeur, ons huiselijk interieur en onze kleding. In ons
dagelijks leven manifesteren wij bewust en onbewust onze identiteit. Vandaag de dag lijkt onze
identiteit inherent aan onze omgeving; zo is het bezitten van een Nederlands burgerschap voor velen
een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Dit concept houdt zich in grote mate ook bezig met
onze locatie en de connectie die daaruit volgt met de rest van de maatschappij. Personen zijn echter
niet onlosmakelijk verbonden aan een plaats, een mens verhuist vaak meermaals in zijn of haar
leven. Dit heeft ook consequenties voor de identiteit van de persoon zelf en zijn of haar nieuwe
omgeving, zeker wanneer er transnationale migratie plaatsvindt. Naast het beïnvloeden van
individuele identiteiten en collectieve identiteiten schept transnationale migratie ook nieuwe
identiteiten.
Dit fenomeen geldt voor moderne contexten maar ook zeker ver terug in de geschiedenis.
Migranten uit Griekse poleis staken de Middellandse zee over voor een nieuw leven in Egypte zoals
nu Afrikaanse economische migranten naar Griekenland komen voor een nieuw begin. Ten tijde van
deze transnationale migratie brachten de Hellenen hun identiteit mee naar de Egyptische cultuur
waar een sterke, collectieve identiteit al millennia aanwezig was. Grieken waren bovendien niet de
enige migranten in het land van de Nijl. De Ptolemeïsche samenleving werd gekenmerkt door haar
multiculturalisme dat door verschillende identiteiten over ruim driehonderd jaar werd gevormd. In
deze studie zal een zo duidelijk mogelijk beeld van de identiteit in Ptolemeïsch Egypte worden
geformuleerd aan de hand van de verschillende soorten bronnen gefocust op de funeraire cultuur.
Academici uit de negentiende eeuw die gekleurd waren door een nationalistisch wereldbeeld
onderzochten identiteit van bekende beschavingen in de hoek van ras en etniciteit.21 Pas afgelopen
vijftig jaar hebben de sociale studies een vlucht genomen. Vooral in het laatste kwart van de vorige
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Van Hees, Nys & Robeyns 2014, 47. Identiteit is de ultieme waarde in het filosofische opzicht dat wij als
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ultieme waarde in ons bestaan genoemd kan worden.
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eeuw werden theorieën gevormd die zich bezighielden met de menselijke identiteit. 22 Sindsdien
grijpt onderzoek naar de oudheid ook steeds vaker terug naar dit sociaal-culturele fenomeen om een
beter beeld van de oude beschavingen beter te ontwikkelen.23 Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw
is men zich minder gaan focussen op de identiteit van de witte man en heeft men de ‘ander’ een
centrale posities in studies willen geven.24
Een andere naoorlogse trend is de afname van aandacht voor etniciteit binnen de
identiteitsstudies.25 Een van de academici die zich hiermee bezig hebben gehouden is de Noorse
antropoloog Frederik Barth. Hij heeft de bestaande termen vooral rekbaarder gemaakt en daardoor
de ruimte gegeven voor enige afstand tussen de termen identiteit en etniciteit. Etniciteit is namelijk
niet identiek aan identiteit. Het is een onderdeel van een individuele identiteit. Barth legde de
nadruk in zijn essays op cultureel-etnische grenzen en het insluiten en uitsluiten van mensen op basis
van etniciteit: ‘A categorical ascription is an ethnic ascription when it classifies a person in terms of
his basic, most general identity, presumptively determined by his origin and background.’26 Hiermee
sluit hij echter niet uit dat men de identiteit los kan weken van de etniciteit. Afkomst en achtergrond
geven inderdaad een individu een algemene identiteit aan het begin van iemands leven, maar
wanneer communicatie met andere groepen of migratie plaatsvindt, kan de identiteit veranderen.
De etniciteit verandert echter niet. Barths denken heeft bijzonder veel toegevoegd aan de
postkoloniale ontwikkeling binnen identiteitsstudies. Dankzij hem zijn onder andere vele theorieën
over identiteit opgekomen binnen de sociale studies.
Een van die moderne theorieën is social identity theory. Deze theorie is in de jaren 70
ontwikkeld door twee sociologen, Henri Tajfel en John Turner.27 Social identity theory houdt zich
bezig met de identiteit van een sociaal-etnische groep, met de verschillen tussen sociaal-etnische
groeperingen en de overeenkomsten binnen een groep. Hierbij moet duidelijk worden aangegeven
dat social identity theory zich niet bezig houdt met personal identity. De theorie is gebaseerd op het
proces waarbij de sociale collectieven de identiteit beïnvloeden en waarbij de zogenaamde
‘personological variables’ geëlimineerd zijn.28 De focus binnen de theorie ligt vooral op intergroup
relations, de interactie tussen (individuen uit) verschillende sociale groepen. Een van de
grondprincipes van social identity theory is de assimilatie van individuen met de sociale structuur.
Hiermee wordt bedoeld dat een persoon beïnvloed wordt door zijn of haar omgeving in haar sociaal22

Baumeister & Muraven 1996, 406.
Zie Hales & Hodos (2010, 5-15) voor een uitgebreid verslag van studies omtrent identiteit vanaf de
Renaissance.
24
Hales & Hodos 2010, 10.
25
Landvatter 2013, 22-24.
26
Barth 1969, 13.
27
Brown 2000, 747. Brown beschrijft de vroege ontwikkeling van de social identity theory in zijn werk.
28
Brown 2000, 746.
23

16

culturele uitingen. Men draagt bijvoorbeeld vaker kleding die in de maatschappij gebruikelijk is. Dus
volgens social identity theory volgen individuele identiteiten de algemene conventies van de sociale
omgeving.
De socioloog Peter Burke heeft de tweede theorie, identity control theory, uiteengezet. Het
principe van deze theorie baseert zich op de betekenis van onze identiteit binnen de bestaande
sociale structuren.29 Het belang van ons als individuen en als onderdeel van een groep blijkt uit de
relatie met ons gedrag binnen deze groepen. Wanneer het gedrag conform de verwachtingen is,
wordt het als juist ervaren. In het omgekeerde geval moet een persoon zijn of haar gedrag
aanpassen. Op deze manier volgt er een zogenaamde self-verification process waardoor een individu
zijn of haar identiteit gelijk stelt aan de standaard binnen een groep. Zodoende is er sprake van
controle wat betreft de individuele identiteiten.
Beide theorieën hechten veel waarde aan de interactie tussen (individuen uit) verschillende
sociale groepen. Deze interactie is terug te vinden in sociaal-culturele uitingen, die identity markers
genoemd worden binnen identity control theory. In principe zijn dit de kenmerken van een identiteit
die naar voren komen in al onze sociaal-culturele manifestaties. Identity markers geven daarom blijk
van een bepaalde sociaal-culturele groep, oftewel een cultuur. Door het bestuderen van individuele
uitingen is een cultuur daarom aan de hand van het fenomeen identity markers te analyseren.
Dit maakt beide theorieën interessant om toe te passen op historische contexten. Juist in een
gebied als Egypte, waar de grond vol schatten ligt, kunnen dergelijke theorieën veel bijdragen aan
een onderzoek naar identiteit. Binnen dit onderzoek speelt het concept identiteit een centrale rol
doordat de Ptolemeïsche geschreven en archeologische bronnen identity markers zijn en dus te
onderzoeken zijn aan de hand van deze theorieën. Bovendien focust dit stuk zich op de interactie
tussen de twee sociaal-culturele groeperingen, de Griekse en Egyptische bevolking, zo ook op hun
sociale wisselwerking wat betreft de dodenbehandeling. De verdeling Grieks-Egyptisch is ontstaan
door traditioneel onderzoek, waarbij men de culturen als twee aparte, homogene groepen
beschouwde.30 Deze klassieke visie op Ptolemeïsch Egypte is in recent onderzoek niet meer de
standaard; een genuanceerd beeld van Ptolemeïsch Egypte overheerst in de moderne wetenschap.
Etniciteit, in dit geval Grieks of Egyptisch, staat niet een-op-een gelijk met de Griekse of Egyptische
cultuur.31 Hoewel de culturen ontstaan zijn in een ander deel van de antieke wereld, is die scheiding
niet in stand gebleven. Men communiceerde met elkaar op sociaal-cultureel niveau waardoor de
culturen in elkaar verweefd raakten.
Op welke manier die culturen zich in de loop der tijd assimileerden, zal blijken uit de
29
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verschillende bronnen die aan bod zullen komen. Identity markers zullen een prominente rol bij het
onderzoek van het archeologisch vondstmateriaal spelen. Het materiaal dat binnen het thema
‘funeraire cultuur’ past, zal worden verzameld en besproken. Bij het onderzoek naar
gebruiksvoorwerpen en andere funeraire aspecten is zowel het praktisch belang als een
emblematische doel nuttig om zo de identiteit te begrijpen. Zo hebben bijvoorbeeld in een funeraire
context amforen een duidelijk utilitaristische waarde, dit in tegenstelling tot muurdecoratie die in
een tombe een minder praktisch waarde heeft en waarbij dus eerder naar de emblematische kant
gekeken zal worden.32
Het archeologisch materiaal geeft ons een uitermate goed perspectief op het onderzoeken
van identiteit, maar is niet de enige primaire bron. Ook in de literaire werken zijn identity markers
aan te duiden. Opnieuw zullen zij als handvaten dienen om een algemene conclusie te vormen over
identiteit. Literatuur brengt echter een extra niveau met zich mee, namelijk het perspectief van de
auteur. De meeste werken die besproken zullen worden zijn door Grieken geschreven en juist zij
hebben te maken met een bias.33 Elke antieke auteur schrijft vanuit zijn of haar referentiekader en is
dus per definitie gekleurd.34 Welke fenomenen een auteur het waard vindt om te beschrijven hangt
af van zijn eigen identiteit, helemaal als een auteur uit een ander sociaal-culturele omgeving komt.
Een werk absoluut objectief schrijven is buiten ons menselijk bereik. Zolang men zich echter van deze
dimensie bewust is, kan hiermee rekening worden gehouden bij de bespreking van de primaire
literatuur.
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Hales & Hodos 2010, 7. Volgens Gordon Childe is er zowel een praktische kant als een emblematische.
Hoewel hij culturen als homogene groepen ziet en niet de nuance toevoegt, zit in zijn aanpak van archeologisch
materiaal een doeltreffende aanpak. Childe geeft bovendien ook aan dat de emblematische waarde zowel
kleinschaliger is en vaak minder snel veranderd. Vanuit een functionalistisch perspectief, zo stelt Hodos,
wijzigden technologische kenmerken van een cultuur vele malen sneller dan etnische.
33
In verband met mijn absente kennis van het hiërogliefenschrift heb ik ervoor gekozen om teksten in deze taal
zo min mogelijk te gebruiken. Teksten zijn vaak niet in het Nederlands vertaald waardoor er nog een extra stap
van vertalen moet worden gemaakt. Hierdoor is de afstand te groot tussen mijn interpretatie en de
daadwerkelijke tekst.
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Dit heeft natuurlijk alles te maken met discourse analysis.
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Archeologisch vondstmateriaal in Alexandrië en Thebe
Onder het zand van de Egyptische woestijn en rond
de Nijl zijn nog vele antieke artefacten verborgen.
Met het reeds opgegravene proberen archeologen al
eeuwenlang de Egyptische geschiedenis te
reconstrueren. Ditzelfde geldt tevens voor het
reconstrueren van de Ptolemeïsche grafcultuur. Deze
periode beslaat ruim driehonderd jaar en het heeft
betrekking op een immense oppervlakte. De omvang
van deze studie staat niet toe om al het funeraire
vondstmateriaal in oud-Egypte te analyseren,
dientengevolge zal alleen het vondstmateriaal dat te
maken heeft met de Grieks-Egyptische grafcultuur in
twee steden besproken worden: Alexandrië en
Thebe. Voor deze twee steden is gekozen omdat ze
een divers beeld zullen weergeven door hun
multiculturele karakter en omdat er voldoende
primaire en secundaire bronnen beschikbaar zijn.
Alexandrië werd ten tijde van Alexander

Figuur 1: Kaart van het Oude Egypte.

gesticht en groeide tijdens de Ptolemeïsche overheersing uit tot een welvarende, pluriforme stad.
Thebe, een stad in Opper-Egypte, bestond daarentegen al millennia voor de komst van de
Macedoniërs, bloeide ten tijde van het Nieuwe Rijk pas echt op en fungeerde als hoofdstad tijdens de
17e en 18e dynastie. Hoewel de stad een lange periode haar belangrijke positie behield vanwege de
aanwezige culten, werd Thebe eenmaal door de Assyriërs verwoest en gedurende de Ptolemeïsche
periode nogmaals. Juist deze wisselwerking van economisch en politiek belang geeft het
uiteenlopende karakter van beide steden weer; enerzijds een stad in volle bloei overladen met
Griekse migranten, anderzijds een voormalige hoofdstad in de herfst van haar leven. De bedoeling
van dit onderzoek is om een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven van de dodencultuur in
Ptolemeïsch Egypte, en juist daarom worden de steden Alexandrië en Thebe behandeld.

Een nieuwe stad in de Nijldelta
Allereerst zal het archeologisch vondstmateriaal uit Alexandrië besproken worden. Het
demografische karakter van Alexandrië is bijzonder veelzijdig. De door Macedoniërs gestichte stad
trok veel migranten aan uit de hele antieke wereld, maar ook uit het Egyptische achterland. In de
Ptolemeïsche periode groeide de stad uit tot het politiek, economisch en cultureel centrum van
19

Egypte en speelde een belangrijke rol op het wereldtoneel.35 In deze bloeiende stad werd bijzonder
veel gebouwd en is uitzonderlijk veel archeologisch materiaal te vinden, ook in de categorie
grafcultuur. Dit hoofdstuk zal zich voornamelijk buigen over graven zelf en de artefacten daarin. Aan
de hand van de verschillende Ptolemeïsche tomben zal het archeologisch vondstmateriaal besproken
worden. De voornaamste onderdelen van de tomben die voor deze studie van belang zijn, zijn de
algemene architectuur en praktische aspecten daarvan zoals watertoevoer, de soorten graven,
wanddecoratie en grafgiften.

De Chatby-necropool
De oudste graftombe in Alexandrië, genaamd Hypogeum A, is sinds de late vierde of de vroege derde
eeuw voor Christus in gebruik.36 Hypogeum A is een onderdeel van de Chatby-necropool waar zowel
hypogea als fossa-graven aanwezig zijn. Hypogea zijn ondergrondse complexen en duurder dan
fossa- of kuilgraven.37 Logischerwijs komen fossa-graven in grotere aantallen voor dan hypogea, zo
ook in de Chatby-necropool. Op de kuilgraven werden vaak funeraire stèles geplaatst waarvan er
echter relatief weinig teruggevonden zijn.38 Deze grafmonumenten hebben de vorm van een kleine
naiskos, een klein altaar dat zijn oorsprong heeft op het Griekse vasteland. In totaal zijn er acht stèles
gevonden met reliëfdecoratie waarvan drie een Griekse inscriptie hebben,39 23 geschilderde stèles in
situ gevonden waarvan op zes een inscriptie aangebracht is40 en vijf andere stèles die op één na elk
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Bagnall & Rathbone 2004, 51.
Savvopoulos 2011, 41. & Bagnall & Rathbone 2006, 72. & Venit 2016, 51. Bagnall en Rathbone menen dat het
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Christus schat. Savvopoulos baseert zijn voorkeur onder meer op Venit (2002). Coulson (1987) geeft in zijn
artikel het overzicht van de discussie omtrent de datering van het Chatby-grafcomplex.
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Landvatter 2013, 96-104. Landvatter behandelt het eventuele gebruik van gemeenschappelijke hypogea.
Stefan Schmidt heeft gesuggereerd dat onder andere Hypogeum A gebruikt werd door privé organisaties
gebaseerd op religieuze of professionele overeenkomsten om elkaars begrafenis te betalen. Een vergelijkbaar
gebruik is te vinden bij de Romeinse columbaria. Deze hypogea, Hypogeum A en Moustapha Kamel zijn hierbij
zijn voorbeelden, zijn te groot om aan één familie te behoren waardoor Landvatter aanneemt dat religieuze of
professionele groeperingen inderdaad eigenaar waren van zodanige hypogea. Deze manier van samenwerken
ontstond waarschijnlijk uit noodzaak aangezien migranten weinig sociale connecties hadden en op deze manier
toch verzekerd waren van een goede, laatste rustplaats.
38
Breccia 1912, 1.
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De inscripties zijn als volgt:
(op stèle 10981) μυσστας αμμωνιου,
(op stèle 19042) καλλιβωλα επαγῳ
μαγιος μαγ ος
(op stèle 19044) Μεννέου εἰμί τάφος τὸν ὑ[πὲρ] χθόνα ἐ[όντα]
δέξατο Νικαίου παῖδα κα[κῶ]ς φθίμενον
40
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(op stèle 10228) ]ξενος μακεδών
(op stèle 10223) Πολύοκτος Ἰππονίκου θεσσαλός
(op stèle 11227) Φιλῖνος Ἀρκεσίλα Θεσσαλός
(op stèle 19113) φιλισκος+γα+ων
δημο
36

20

een inscriptie bevatten.41 Deze inscripties geven naast de Griekse naam ook de plaats van herkomst
weer. De inscriptie Φιλῖνος Ἀρκεσίλα Θεσσαλός gaat bijvoorbeeld over een Griekse man, Philinos
zoon van Arkesilas uit Thessalië.
Over het algemeen zijn de fossa-graven simpel, waardoor er weinig informatie over de
dodenbehandeling te vinden is. In de grotere hypogea, ook elders in Alexandrië waaronder het
Moustapha Kamel complex, is meer informatie te halen over dit onderwerp gezien de luxere
grafgiften en de meerdere mogelijkheden door een grotere beschikbaarheid van geld.
Dientengevolge zal de focus vanaf nu meer op deze uitgebreidere complexen liggen.
In de Chatby-necropool zijn twee hypogea gevonden, Hypogeum A en B. Hypogeum A bevat
zeven kamers waarin een overwegend Grieks beeld wat betreft wanddecoratie en architectuur naar
voren komt, bijvoorbeeld door de prominente aanwezigheid van de Griekse ‘masonry’-stijl en ‘zone’stijl.42 In dit grote grafcomplex is ruimte vrijgemaakt voor rituele activiteiten, voornamelijk voor
festiviteiten en drinkrituelen bij begrafenissen.43 Een grote, open binnenplaats met altaren is
aanwezig waaromheen de nodige graven werden gebouwd. Bovendien zijn er in het Hypogeum A
klinai, aanligbedden, aanwezig. In de Griekse traditie werden deze aanligbedden gebruikt tijdens de
typisch Griekse maaltijden in of bij het graf. Ook hier was dus de mogelijkheid om Griekse
traditionele rituelen te beoefenen. Opvallend is dat deze klinai equivalenten lijken te zijn van
aanligbedden in Macedonische graftomben.44 In Hypogeum A ontbreekt echter wel een waterbron
noodzakelijk voor funeraire rituelen, een element dat in later Ptolemeïsche tomben
alomtegenwoordig is.45 Hoewel dit graf enkel Griekse elementen bevat, verraadt de plaats waarin
overledenen geborgen zijn het multiculturele karakter. In het grafcomplex zijn voornamelijk loculi-

(op stèle 19043) αγολλ
μακεδ/ων
(op stèle 10989) Ηρακλειδης
41
De inscripties zijn als volgt:
(op stèle 10218) Πραῦχος Σωσίππου
(op stèle 10982) Κοσμία Σατύρου
(op stèle 10987) Νικαφένεια ἄσσια
(op stèle 18886) Λαίνετα Λύκωνος ἡρακλειώτις
42
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Savvopoulos 2011, 42. Interessant is hierbij dat er door Savvopoulos expliciet Macedonische graven als
vergelijkingsmateriaal genoemd worden. De stijl is volgens hem vergelijkbaar met Macedonische tomben in
Grieken, zoals die in Vergina. De Griekse archeoloog Manolis Andronicos (1984) identificeert dit graf met dat
van Philippos II, vader van Alexander de Grote. Hoewel de lange discussie hierrond verdeeld is, bevindt dit graf
zich in het gebied van de Macedonische koningen en dateert Andronicos de tombe tussen 350 en 310 voor
Christus (opnieuw is hier veel discussie over). Los van de details van de voortdurende discussie is de
overeenkomst van de stijl van de klinai met die in het Hypogeum A opvallend. Zeker met het oog op de
behandeling van doden in Ptolemeïsch Egypte.
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graven gevonden, wat een Egyptisch origine heeft.46 Vanuit pragmatische noodzaak is ervoor
gekozen om deze Egyptische grafvorm toe te voegen: op deze wijze kunnen er namelijk meer
lichamen in het grafcomplex geborgen worden.47
In het centrum van Hypogeum B bevindt zich een kleine, open binnenplaats waar in twee
wanden nissen zijn uitgehouwen. Aan weerszijden van de binnenplaats zijn twee kamers aanwezig. In
één van deze kamers zijn twee rijen met meerdere loculi boven elkaar gevonden.48 Verder komen
veel elementen overeen met Hypogeum A. Zowel Hypogeum A als B zijn volledig gebouwd voor
funeraire doeleinden; de ruimteverdeling, niet vergelijkbaar met een huiselijke omgeving, is puur
gefocust op het fungeren als tombe.49
In de Chatby-necropolis zijn resten van zowel inhumatie als crematie gevonden.50 De manier van
lijkverzorging speelt een essentiële rol in de eschatologie van zowel de inheems Egyptische cultuur
als de klassiek Griekse cultuur. Egyptenaren begroeven of mummificeerden hun overledenen met het
idee dat de ba intact moest blijven. Cremeren was juist een niet-Egyptische gebruik en ook in de
Griekse cultuur was het de gewoonte. Volgens de Griekse eschatologie had de psyche het lichaam
namelijk al verlaten, waardoor cremeren geen problemen veroorzaakte in het hiernamaals. De
behandeling van het lichaam na de dood was diep geworteld in beide culturen. Naast religieuze
invloeden speelde andere factoren een rol in de voor- of afkeur van crematie. Economisch gezien
was crematie duurder en dus enkel voor de rijkste lagen van de samenleving betaalbaar.51 Bovendien
kon een brandstapel niet privé gehouden worden. Inhumeren had de mogelijkheid om een
privégelegenheid te zijn terwijl cremeren enkel publiekelijk uitgevoerd kon worden. Crematie is
daarom aanzienlijk minder vaak toegepast, ook in de Chatby-necropool. Hier stelt Breccia dat er acht
tot tien inhumatiegraven gevonden zijn voor elk crematiegraf.52
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Venit 2016, 53.
In de meeste andere tomben die besproken worden in dit hoofdstuk zijn loculi te vinden. Deze grafvorm is
zeker niet uniek in Ptolemeïsch Alexandrië of überhaupt in Egypte. De aanwezigheid van deze soorten graven
geeft juist weer dat in overwegend Grieks gedecoreerde graven, die hoogstwaarschijnlijk tot van oorsprong
Griekse elite behoorden, dit praktische element overnamen van een inheemse traditie. Een verandering door
een pragmatisch voordeel is enkel logisch en bovendien een logische eerste stap van assimilatie tussen twee
culturen.
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Venit 2002, 32.
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Venit 2002, 36.
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McKechnie & Cromwell 2018, 205. Er is op deze site geen mummificatie gevonden uit de Ptolemeïsche
periode.
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Landvatter 2013, 104-105. Landvatter argumenteert dat er van elke sociaaleconomische status
crematiegraven zijn; volgens hem kon iedereen cremeren betalen. Hij geeft daarbij wel aan dat een
brandstapel zelf een beperkende factor was. Dit komt tegenstrijdig over. Aan de ene kant is cremeren voor alle
sociaaleconomische groeperingen betaalbaar, zolang men een brandstapel kan betalen. Een brandstapel is
duur, in het bijzonder in een woestijngebied als Egypte. Uit deze tegenstrijdigheid concludeer ik dat cremeren
wel degelijk beperkt was tot de rijkere groepen. Misschien was het niet beperkt tot de elite, maar het was in
ieder geval niet gewoon voor de armsten van de Alexandrijnse samenleving.
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Dat in de oudste necropool van Alexandrië zowel crematie- als inhumatiegraven gevonden
zijn, is uitermate bijzonder. De gevonden crematieresten betekent echter niet dat crematie slechts
door Grieken gebruikt werd. Zoals Thomas aangeeft: ‘I argue that the place of cremation practice
within the system of funerary behaviour represented at the Shatby cemetery can be understood as
reflective of the social environment of the early settlers of Alexandria, rather than simply an
importation of Greek and Macedonian practice.’53 Ook Breccia ontkent dat crematie slechts een
gewoonte van buitenlanders was.54 Ingekraste vazen gevonden in andere Alexandrijnse vazen
bevestigen dit. Daarop staan namelijk buitenlandse militairen of niet-Grieks sprekenden beschreven,
een Hadravaas met een Punische inscriptie en resten van een Galatische vrouw in een urn waarop de
inscriptie ‘Οὔδορις Γαλάτη’ (Oudoris, een Galatische vrouw) is ingegraveerd.55
Volgens Landvatter en Breccia heeft de keuze voor crematie bovendien weinig te maken met
religieuze overtuiging en was het volgens Breccia slechts een pragmatische keuze.56 Landvatter voegt
daaraan toe dat het ongebruikelijk is om crematiegraven naast inhumatiegraven te plaatsen wanneer
er religieuze opvattingen een rol spelen.57 Bovendien zijn er qua grafstructuur, dodenbehandeling of
grafgiften geen opvallende verschillen aan te duiden. Hierbij moet echter wel een kanttekening
geplaatst worden aangezien de chronologie van het vondstmateriaal binnen het Chatby complex
verstoord en onduidelijk is.58 Met de verschillende factoren in het achterhoofd kan de keuze voor
crematie nog een sterkere afzetting van de inheems Egyptische cultuur zijn geweest. Het publieke
aspect speelt hierbij een grote rol. Door openbaar een lichaam te cremeren en dwars tegen de
Egyptische overtuiging van de juiste dodenbehandeling in te gaan, bracht men een duidelijke
afwijzing van de Egyptische funeraire gewoonte tot uitdrukking.59 Cremeren is volgens Landvatter
geen indicatie van etniciteit. Cremeren moet gelinkt worden aan niet-Egyptisch in plaats van GrieksMacedonisch. Het gaat erom dat cremeren aangeeft dat de migranten zich niet-Egyptisch voelen.
Daarbij komt dat de komst van de Grieken, d.w.z. Alexander de Grote, niet alleen Grieken met zich
meebracht. Migranten kwamen uit het hele oostelijk Mediterrane gebied. Logischerwijs is er geen
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McKechnie & Cromwell 2018, 217.
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Ibid. Toch geeft Venit (2002, 25) aan dat er een algemene chronologie aan te duiden is wat betreft
verschillende grafvormen. Volgens Breccia waren ‘pit’ en ‘shaft tombs’ de eerste graven in Chatby waarna
galerij- en kamertomben volgden. Ook opgravingen van Adriani in de Hadra begraafplaats lijken dit te
onderbouwen. Hierbij moeten echter wel vraagtekens gezet worden aangezien de locaties juist verstoord zijn.
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Landvatter 2013, 107. Een ander argument hiervoor is de hoge afname van de productie van Hadravazen aan
het einde van de derde eeuw voor Christus. In de Romeinse tijd viel cremeren als lijkverzorgingsoptie ook stil.
Dit kan beide verklaard worden door de Ptolemeïsche reden voor cremeren; men wilde zijn niet-inheemse
identiteit duidelijk maken. In de verloop van eeuwen werd dit minder noodzakelijk aangezien de Alexandrijnse
samenleving sociaal-cultureel meer door elkaar liep. Dit zou de sterke daling van crematies in de Romeinse tijd
verklaren.
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sprake van een wil om een Griekse identiteit te uiten, maar eerder een niet-inheemse identiteit naar
voren te laten komen. Daarbij speelt mee dat de heersende elite ook bij deze groep hoorde en zij ook
hun overledenen cremeerden. Mogelijkerwijs wilde de bevolking daarom de culturele tradities aan
die van hun heersers gelijkstellen.
In het Chatby-complex zijn dus crematiegraven gevonden en logischerwijs ook urnen.
Asurnen zijn het fundament voor crematiestudies, net zoals in Egypte. Hadrahydriai zijn de
bekendste urnvazen.60 Twee typen vazen vallen onder de Hadrahydriai: ‘white ground’ en ‘clay
ground’ vazen. Het eerste type heeft een witte achtergrond, hoewel ze gemaakt zijn uit rode, brosse
klei uit de Egyptische grond in Alexandrië.61 Het tweede type is gemaakt uit harde, korrelige klei en
heeft een roze tot een lichtgele kleur. De ‘clay ground’ vazen worden op Kreta geproduceerd en zijn
verspreid over het hele mediterrane gebied.62 Deze urnen waren relatief duur wat bij de duurdere
keuze van cremeren past. In het Chatby-grafcomlex zijn veertien Hadra-urnen geïdentificeerd die
gedateerd worden tussen circa 270 en 175 voor Christus.63 Informatie over grafgiften in het Chatbygrafcomplex is echter gering door slechte documentatie ervan. In de documentatie van Breccia, de
verantwoordelijke archeoloog, ontbreekt een verwijzing naar de grafgiften en bijbehorende graven.64
Hierdoor is het onmogelijk om te achterhalen waartoe de grafgiften behoorden, dus ook in het geval
van de Hadrahydriai. Wel kan uit de datering van de urnen logischerwijs worden afgeleid dat in de
derde eeuw voor Christus cremeren het populairst was in de hele Ptolemeïsche periode.
De gevonden artefacten waarvan wel gedocumenteerd is in wat voor soort graf ze gevonden zijn, zijn
twee munten, een schijf, een mes, vijf beeldjes, vier olielampen, twee spiegels, een haarnaald, een
paar slippers, een amfoor, een schaal en elf vaten. Hoewel onbekend is tot welk graf exact de
verschillende grafgiften behoren, zijn er geen artefacten gevonden die uniek waren voor
crematiegraven.65 Geen van de manieren van uitvaartbezorging blijkt dus uit het archeologisch
bewijs in het Chatby-complex een unieke grafsamenstelling te hebben, wat suggereert dat
crematiegraven niet fundamenteel verschilden van de inhumatiegraven behalve de manier van
uitvaartbezorging zelf.66 Het ritueel drinken en het geven van plengoffers, een funeraire gewoonte
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Landvatter 2013, 71. Goed onderzoek naar dit type vazen ontbreekt nog.
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Landvatter 2013, 71. De meerderheid van de ‘clay ground’ vazen is gevonden in Alexandrië.
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McKechnie & Cromwell 2018, 213. Tabel 7.2 geeft alle Hadra-vazen weer die gevonden zijn in het Chatbycomplex.
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Er zijn wel artefacten gevonden en er is geregistreerd in wat voor graf ze gevonden zijn, crematie of
inhumatie. In tabel 7.1 op pagina 212 staat geschreven welke objecten gevonden zijn.
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Landvatter stelt ook dat er weinig verschil tussen de twee manieren te vinden is naast het graf – d.w.z.
crematie of inhumatie – zelf. Juist dit compliceert de zaak of er sprake was van afwijzing of in welke mate er
sprake was van weerstand. Provocatie lijkt enkel van toepassing te zijn bij het publiekelijk cremeren, maar in de
samenstelling van grafgiften is hier geen bewijs voor te vinden. Hierbij moet wel worden gesteld dat in de
61

24

van Macedoniërs en Grieken, past ook bij de gevonden artefacten.67 De afwezigheid van
watertoevoer in het complex verklaart de vele watervaten die gevonden zijn in de tomben. Deze
dienden als alternatieve waterbron voor funeraire rituelen.68
In Breccia’s uitgave van de opgraving van het Chatby-complex wordt een inventarisatie
gegeven van alle gevonden artefacten. Zo geeft hij een volledige lijst van funeraire stèles, keramiek,
albasten en glazen vazen, terracotta beeldjes, vergulde juwelen en schalen, kransen en
kunstbloemen, gouden, bronzen, ijzeren, loden en benen objecten, munten en fragmenten van
vazen. In totaal documenteerde Breccia 624 objecten. Daarbij zijn geen sporen van de oudEgyptische dodenbehandeling gevonden; mummificatie is afwezig in het grafcomplex. Bovendien zijn
er geen beelden of andere verwijzingen gevonden naar inheemse goden of de Egyptische
eschatologie.69 Veel artefacten lijken juist beïnvloed te zijn door de Griekse cultuur. Zo zijn er
bukrania gevonden, beeldjes van kalathiskos-danseressen, Tanagra-type beeldjes en in het Grieks
geschreven inscripties.

De Hadranecropool
Een tweede begraafplaats die hoogstwaarschijnlijk snel na Alexanders komst gebouwd is, is de
Hadranecropool. Deze necropool had een lang leven, namelijk vanaf het einde van de vierde eeuw
voor Christus tot de vroegchristelijke periode.70 Zowel kuilgraven als schachtgraven, ganggraven en
galerijgraven zijn teruggevonden in de Hadranecropool. Over het algemeen werden verticaal
ingehouwen graven afgesloten met een terracotta plaat. Naast inhumatiegraven zijn ook
crematiegraven gevonden waarin funeraire urnen aanwezig waren.71 In het bijzonder werden
asresten opgeborgen in Hadrahydriai, waar de necropool zijn naam aan dankt. Op de graven zou een
lage tumulus opgericht zijn, hoewel er geen enkel tumulusgraf gevonden is in Alexandrië.72 Funeraire
monumenten als stelai en altaren werden geplaatst boven zowel kuil- als schachtgraven.
In een kamertombe in de Hadranecropool, die gedateerd wordt enkele generaties na de
dood van Alexander de Grote, is een vestibule teruggevonden waar twee loculi uitgehouwen waren.

meeste culturen rond de Middellandse Zee het meegeven van grafgiften gebruikelijk was. Hierdoor is de
absentie van verschil in grafgiften niet per se te wijten aan het overnemen van Egyptische gebruiken, het was
simpelweg al een algemeen gebruik.
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Voor meer details over de verschillende vatten en libatieartefacten zie Landvatter 2013, 73-87.
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Venit 2002, 193. De chronologisch verschillende grafmonumenten zijn los van elkaar gebleven. Zelden is een
graf later veranderd of over een ouder graf heen gebouwd.
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Venit 2002, 25. Breccia vond in de Ezbet el-Makhlouf tombe in de Hadranecropool een hypogeum waar ook
vele mummies gevonden zijn en hiërogliefen aangebracht waren. Deze mummies worden door Breccia
gedateerd in de Romeinse periode maar Venit stelt dat een vroegere datering niet uit te sluiten is. In deze
tombe zijn overigens de wanden overvol loculigraven gevonden.
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Venit 2002, 24 & 191. Met de uitzondering van de Albasttombe. Dit is een topografisch apart staande tombe
die volgens Adriani aan een koninklijke figuur toebehoord moet hebben.
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In de rechthoekige kamer bevond zich een meterlange bank uit steen gehouwen waar een lichaam
op neergelegd kon worden. Door Venit wordt dit element omgeschreven als een vroege vorm van
een kline vergelijkbaar met klinai gevonden in veel Ptolemeïsche monumentale tomben.73 Daarnaast
is er een nis aanwezig om devotionele offers te brengen of om een olielamp te plaatsen voor licht
tijdens de funeraire diensten. In verschillende tomben in de Hadranecropool zijn nissen gevonden
waar cultusartefacten aanwezig waren vergelijkbaar als in Hypogeum B en het grafcomplex van Ras
el Tin.74 Naast de vele Hadra-urnen zijn er enkele opvallende artefacten teruggevonden zoals
Tanagra figuren.75 Verder zijn er weinig verschillen wat betreft het archeologisch materiaal met de
Chatby-necropool met betrekking tot de dodenbehandeling.

De Moustapha Kamel tomben76
De tomben in het grafcomplex in Moustapha Kamel worden vlak voor het midden van de derde eeuw
voor Christus gedateerd.77 De zes verschillende tomben zijn hoogstwaarschijnlijk tezamen gepland.
Momenteel zijn er nog drie daarvan in een goede staat, deels door restauratie.78
In Moustapha Kamel tombe I is de architectuur overwegend Grieks; zo zijn er Dorische zuilen
en metopen aanwezig.79 In het grafcomplex zijn bovendien klinai geplaatst, ook een element uit de
Griekse funeraire cultuur. De eerste kamer meteen links bij binnenkomst van het complex fungeerde
als beginplek voor watertoevoer. In de grond is een zeven meter diepe waterput uitgehouwen die in
contact stond met verschillende terracotta waterpijpen naar waterbassins in andere kamers.80 De
kamer in het noordoosten van het complex diende niet als rustplaats voor overledenen maar als
locatie van de funeraire rituelen, volgens Venit eventueel als omkleedkamer.81 In Moustapha Kamel
tombe I zijn verschillende vormen graven gevonden: loculi en sarcofagen. De eerste vorm is bij het
Chatby-complex besproken waar geconcludeerd werd dat deze vorm zijn origine vindt in Egypte.
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Vroeger heette het grafcomplex Moustapha Pasha.
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ΠΑΤΡΟΦΙΛΑ, ΖΗΝΩΝ, ΑΛΛΟΣ, ΜΥΣΤΙΟΝ, ΑΜΜΙΑΣ, ΣΑΠΦΩ, ΜΑΡΘΑΣ, ΤΡΥΦΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΗ, ΜΥΣΤΙΟΝ, ΜΕΓΙΣΤΗ,
ΜΕΓΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ΑΕΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ, ΥΟΙΣ ΜΑΡΘΑΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΑΙΛΑΣ, ΒΕΡΕΝΙΚΗ
ΑΕΤΟΥ. Deze namenlijst bevestigt de Griekse origine van deze tombe.
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Venit 2002, 60. Venit geeft aan dat het water in kamer 3 (de kamer met de waterbassins) een mysterieuze
verrassing zou zijn geweest voor de aanwezigen. Dit beargumenteert ze door de diepte van de pijpen, die
namelijk niet bedoeld waren om vol te lopen.
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Venit 2002, 61. Venit geeft aan dat er krabbels op de wanden aangetroffen zijn die volgens haar getekend
zijn uit verveling van het wachten. In Adriani zijn hier echter geen duidelijke aanwijzingen voor. Venits conclusie
lijkt me voorbarig omdat dit het enige is vóór deze interpretatie, ook volgens haarzelf. Door de afwezigheid van
andere argumenten en de ambiguïteit rondom de interpretatie van de krabbels kan ik deze suggestie niet
aannemen.
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Hiervoor is waarschijnlijk gekozen, opnieuw, in verband met pragmatische voordelen.
Moustapha Kamel tombe II bestaat uit zeven kamers, elk toegankelijk via één afgesloten
deur.82 Op de open binnenplaats bevond zich een altaar waar zelfs nog bij de opgraving asresten
aangetroffen werden. In een zijkamertje was toegang tot een diepe waterput die water bij
ceremonies kon verschaffen. Een volgedecoreerde kline bevond zich in een andere zijkamer. In de
tombe zijn geen loculigraven gevonden, zelfs geen aanwijzingen hiervoor. Er zijn echter wel stenen
blokken aangetroffen waarop gecarboniseerde resten en fragmenten van aardewerk gevonden zijn.
Waarschijnlijk hebben deze blokken gediend als haarden voor het bereiden van funeraire
maaltijden.83
Vooral de decoratie in Moustapha Kamel tombe I is opmerkelijk. Een opvallend decoratief
element zijn de sfinxen die voor de entree aan de zuidkant gevonden zijn. Deze mythologische
figuren zijn enerzijds in de Griekse cultuur, anderzijds in de Egyptische cultuur bekend. Qua uiterlijk
en functie onderscheiden de twee zich echter wel. De Griekse versie zit gehurkt, is vrouwelijk en is
beschermer van graven, terwijl de Egyptische variant meestal ligt, mannelijk is en als connectie met
de koninklijke macht fungeert.84 Voor de ingang in Moustapha Kamel zijn de sfinxen Egyptisch wat
benadrukt wordt door de koninklijke hoofdtooien, nemes. De keuze voor Egyptisch sfinxen kan niet
pragmatisch geweest zijn, de opdrachtgever had twee opties. Hoewel het uiterlijk Egyptisch is, is de
functie van Griekse origine: als beschermer van graven. In Moustapha Kamel is ervoor gekozen om
het zichtbare Egyptische karakteristieken te geven en het onzichtbare zijn Griekse functie te laten
behouden. Hieruit blijkt een weloverwogen keuze op basis van efficiëntie.85 Of hier sprake is van
assimilatie is niet hard te maken, maar de sfinx leent zich hier uitermate goed voor.
In het fries boven de hoofdingang van het graf is een wandschildering aangebracht waarop
twee vrouwen en drie paarden met ruiters te zien zijn die plengoffers geven.86 Alle figuren zijn op
een typisch Griekse manier geschilderd, namelijk niet in 2D wat kenmerkend is voor Egyptische
figuren. Deze wandschildering an sich vertelt ons weinig over de Ptolemeïsche dodenbehandeling,
maar het weerspiegelt deels de identiteit van de opdrachtgevers van de tombe. Uit de voorstelling
blijkt namelijk hun Grieks-Macedonische afkomst en niet hun huidige Alexandrijnse status.87
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Er zijn sporen gevonden die aanwijzen dat de toegang geblokkeerd werd door een deur. Dit is ongebruikelijk
in Alexandrijnse tomben, hoewel het verschijnsel ook gevonden is in Moustapha Kamel tombe I.
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Vooral de kleding van de figuren geeft hun Grieks-Macedonisch afkomst weer. Twee van de ruiters dragen
een kausias, een typisch Macedonisch hoofddeksel, en alle drie zijn ze gekleed in korte chitons en
borstharnassen, Chlamydes. De ruiters geven bovendien water plengoffers met typisch Griekse phialen. De
vrouwen dragen lange chitons met een himatia rond hun heupen. De positie van de paarden evenals die van de
ruiters lijken op een schildering gevonden in het Vergina graf in Macedonië. Savvopoulos legt een link met de
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In tombe I van het Moustapha Kamel grafcomplex zijn verschillende artefacten gevonden. De
ruimte waarin deze gevonden zijn, lijken onverstoord te zijn geweest.88 Zo zijn er zestien nietgedecoreerde vaten aangetroffen, waarvan drie unguentaria waren, en één kruik. Unguentaria zijn
gebruikelijke grafgiften en waren bedoeld als opslag voor bijvoorbeeld olie. Veel van het aardwerk
toonde brandsporen aan de onderkant.89 Ook op het altaar zijn asresten aangetroffen wat erop duidt
dat er in plaats van bloedoffers zoete deegwaren geofferd werden.90 De aanwezigheid van as- en
brandresten is vrij ongebruikelijk. Dit is te verklaren door een abrupt einde van het gebruik van deze
tombe waardoor men eventueel niet de mogelijkheid had om deze resten op te ruimen. Verder is er
veel aardewerk gevonden in het Moustapha Kamel grafcomplex waaronder 4 Hadrahydriai.91
Dientengevolge moeten er ook crematiegraven aanwezig zijn geweest. Er zijn bovendien 19
terracotta olielampen gevonden die gedateerd worden tussen de derde en tweede eeuw voor
Christus.92 Deze soort olielampen dienen als tijdsindicatie voor de hele tombe aangezien deze soort
amper in de Romeinse tijd voorkomt. Daarnaast zijn er enkele terracotta beelden uit de grond
gehaald. In tombe I is een beeldje gevonden van Harpocrates met een erectie zittend op een
olifant.93 Naast hem staat een vrouwelijke figuur die in een chlamys gekleed is.94 Verder zijn er enkele
vrouwenfiguren gevonden in loculi waarvan één een Aphrodite is. In de stortplaats van de tombe zijn
veertig Ptolemeïsche munten gevonden (naast drie die in tombe II zijn gevonden). Deze munten zijn

Macedonische aristocratie omdat volgens hem Macedonische ruiters een politieke, militaire elite groep
genaamd de ‘Hetairoi’ vormden die door de Macedonische koning geleid werd. Deze connectie wordt uit de
kleding van de ruiters gehaald maar sluit niet uit dat het gewone Macedonische ruiters zijn zonder een
aristocratische leider. Hierdoor is de link met aristocratie voor mij te ver gezocht. Ik sluit het niet uit, maar er
kan niet een directe link gelegd worden. Dit neemt echter niet weg dat de kleding hun Grieks-Macedonische
afkomst weergeeft. Het bewijs dat Savvopoulos hiervoor levert, is wel zeer aannemelijk.
De Alexandrijnse afkomst is volgens Savvopoulos te halen uit de stijl van de vrouwen en de elegantie
die daaruit blijkt. Hij stelt namelijk dat de vrouwelijke figuren vergelijkbaar zijn met de Tanagra-figuren, ‘and
consequently reflect the glamorous aspects of Alexandrian society.’ De Tanagra-figuren zijn volgens Breccia
echter juist niet Egyptisch noch Alexandrijns. Hun origine is te vinden in de Boeotische stad Tanagra. Ze zijn
wijdverspreid gevonden, ook in Alexandrië, maar dat staat haaks op het idee van Savvopoulos dat deze figuren
kenmerkend zijn voor het elegante Alexandrië. Het zou juist in deze periode meer verwijzen naar de Griekse
afkomst. Al met al is dit geen bewijs voor een Alexandrijnse identiteit.
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Adriani 1936, 154. Horpakhered (in het Grieks Harpocrates) is in de Egyptische traditie de zoon van Horus en
Isis. Deze is in de hellenistische tijd door de Grieken overgenomen als god van de stilte. In Alexandrië zou deze
godheid vooral bekendheid genieten.
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echter afgesleten waardoor een exacte datum niet gegeven kan worden.95 Als laatste zijn er veel
amfoorstempels gevonden die elk in het Grieks geschreven zijn.96

De Antoniadestuintombe
De Antoniadestuin tombe is een ondergronds grafcomplex waar een vestibule en een brede nis met
een funerair bed gevonden is door de archeoloog Thiersch in het begin van de twintigste eeuw. De
tombe lijkt bijzonder goed gepland en uitgevoerd te zijn met een opvallende uniciteit.97 Zo is er in
plaats van geschilderde wanddecoratie decoratie door middel van reliëf. De loculi zijn in rijen van
drie structureel geordend en de kline heeft zijn functie verloren en dient louter als façade.98 Een
smalle nis in de open hal moet gediend hebben als watertoevoer om te gebruiken voor rituelen in de
tombe zelf. Aan de andere kant van de nis bevindt zich een exedra waar mogelijk de aanwezigen
konden wachten.99

Grafcomplex van Ras el-Tin
De tomben, of hypogea, in het grafcomplex van Ras el-Tin dateren uit de tweede eeuw voor
Christus.100 De tomben zelf zijn momenteel niet meer toegankelijk en zijn in een slechte staat
achtergelaten.101 Alle tomben lijken een homogene structuur te hebben: een lange, smalle grafkamer
met loculi die aan een andere smalle kamer is verbonden waar een nis is voor ofwel een kline of een
vlakke bank. In elke tombe is watertoevoer gevonden, ofwel in de vorm van een reservoir of in de
vorm van een waterput.102 Bovendien zijn er in de verschillende tomben van het Ras el-Tin
grafcomplex klinai aangetroffen. Op het eiland van de Pharos zijn over het algemeen weinig stenen
klinai gevonden. Venit argumenteert daarom ook dat het aannemelijk is dat er houten aanligbedden
moeten hebben gestaan.103 Dit zou erop kunnen duiden dat de gewoonte van dineren bij graven,
volgens de Griekse traditie, in verval raakte gedurende de Ptolemeïsche periode en men er minder
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Zie voor de volledige lijst van stempels en inscripties Adriani 1936, 162. Voor een gedetailleerd overzicht van
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Venit 2002, 43. Venit geeft aan dat deze locatie als een soort rustplaats tijdens de rituelen moet hebben
gediend. Dit is een betere verklaring volgens haar voor de functie van deze exedra dan het verschaffen van een
positie om de rituelen te bekijken. De redenen waardoor Venit de ene verklaring boven de ander verkiest
worden niet gegeven. Überhaupt is een uitleg voor haar voorkeur absent waardoor ik niet voldoende
informatie heb om hier een conclusie uit te trekken. De mogelijkheid is niet te ontkennen echter dus volstaat
Venits eventuele verklaring.
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86-89) ook aangeeft. In het bijzonder geldt dat voor tombe 8 in Ras el-Tin, die rond de eerste eeuw voor of na
Christus gedateerd wordt.
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geld aan wilde spenderen.104
Tombe 1 die gedateerd wordt in de eerste eeuw voor Christus bevat een grote cisterne. Deze
cisterne voorzag de tombe van water voor rituelen, zoals gebruikelijk was in Alexandrijnse tomben
uit de Ptolemeïsche periode. Een opvallend element in de tombe is de aanwezigheid van een
arcosolium, het vroegst-gedateerde in Alexandrië. In de wanden zijn enkele nissen uitgehouwen
waar hoogstwaarschijnlijk votiefoffers konden worden uitgevoerd.105 In de nissen zijn drie bronzen
spijkers aangetroffen die volgens Adriani blijk geven van sporadisch gebruik.106
Eén tombe bevat een opvallende architectuur en decoratie, namelijk Ras el-Tin tombe 3. De
architectuur heeft een pluriform karakter. Zo zijn de zuilen naar Egyptisch gebruik rood-wit geverfd,
zijn de kapitelen een mengeling van Griekse en Egyptische stijl en zijn de wanden zijn in schaakmotief
geschilderd. Naast de architectuur hebben ook de wandschilderingen een ambigu karakter; er is een
schildering van de held Herakles aangebracht en een van de Apisstier. Beide figuren kunnen worden
geassocieerd met de Egyptische eschatologie; Herakles Soter ontving een superieur leven door de
dood te overwinnen, hetgeen de oude Egyptenaren ook verlangden in het hiernamaals.107 De
Apisstier stond symbool voor het eeuwige leven. Bovendien werd deze godheid door de Griekse
bevolking overgenomen als gesyncretiseerde variant, Serapis.108 Beide mythologische figuren passen
niet alleen binnen de oud-Egyptische eschatologie maar ook binnen de Grieks-Egyptische
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Hiervoor zijn geen harde argumenten te geven behalve dat het graf zelf luxe is ingericht, gezien de
wanddecoratie en grafgiften, en er dus geld bespaard is op de aanligbedden. Ik ben me van de matige
argumentatie bewust, waardoor niet gesteld wordt dat het zo was, het is simpelweg aannemelijk dat dit het
geval zou kunnen zijn geweest.
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geeft hij een specifiek locatie van de spijkers.
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Venit 2016, 84. In de late hellenistische periode ontstond de trend om overledenen ‘held’ te noemen. Er
bestaat discussie rondom de kwestie of held als synoniem werd gebruikt voor de dode; Venit geeft aan dat het
niet simpelweg als synoniem werd gebruikt maar dat er ook een ideologie achter zit. Ze citeert hierbij Étienne
Bernand die stelt dat iemand heros genoemd wordt wanneer hij of zij het superieure leven ontvangen heeft dat
helden ook verkrijgen.
Hoewel deze argumenten sterker zijn dan de ‘skeptical scholars’ zoals Venit hen noemt, zie ik problemen in de
chronologie van deze zaken. Pas in de late hellenistische periode zou deze ‘heroization’ begonnen zijn, maar in
dit graf zou het wel al zijn toegepast hoewel het gedateerd wordt in de tweede eeuw voor Christus. Uit deze
conclusie kunnen twee mogelijkheden afgeleid worden, of de trend zou al eerder begonnen moeten zijn, of
deze Herakles hoort niet bij deze ‘heroization’ en kan niet geïdentificeerd worden als Herakles Soter. Voor mij
past de eerste optie het best bij de multiculturele stad en de ambiguïteit van de termen die gebruikt worden.
Met ambiguïteit doel ik op de onduidelijkheid wat betreft datering van de term ‘hellenisme’ en ‘late’. Deze
bepalingen zijn relatief en ongedefinieerd in Venit waardoor het niet de datering van deze tombe uitsluit.
Bovendien zijn trends problematisch qua datering. Een trend heeft geen zodanig harde tijdsafbakening.
Opnieuw sluit dit volgens mij daarom niet de datering van de Ras el-Tin tombe uit. Als gevolg concludeer ik
daarom dat de schildering van Herakles in dit geval geïdentificeerd kan worden met Herakles Soter en in
connectie kan worden gebracht met het idee van ‘heroization’ van de doden.
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In de Ptolemeïsche periode werd Apis bijzonder populair en verkreeg het in Alexandrië een bijzondere
status. Apis werd de hybride god, Serapis, en bovendien werd er een Serapeum gebouwd specifiek voor deze
godheid.
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maatschappij in Alexandrië.
De inrichting van tombe 3 bevat vergelijkbare onderdelen als tombe 1. Er zijn twee ruime
loculi gevonden en twee votiefnissen.109 In een smalle kamer heeft waarschijnlijk een houten kline
gestaan, die na de funeraire ceremonie mogelijk is weggehaald.110
In de eerste opgraving in het Ras el-Tin grafcomplex vond de archeoloog Breccia honderden
mummies in een tombe die deels gedateerd wordt rond het jaar één.111 Enkel in tombe 11 zijn
mummies gevonden, de meeste lagen in loculi en waren in een slechte conditie.112 Hoewel de exacte
datering van de volledige tombe onduidelijk blijft, is mummificatie als typisch Egyptische
lijkverzorging niet per se absent in de (late) Ptolemeïsche periode. In de andere hypogea van het Ras
el-Tin complex zijn overigens enkel inhumatiegraven aangetroffen. In verband met de vele
plunderingen in Alexandrijnse graven zijn er geen grafgiften gedocumenteerd door de eerste
archeologen.113

Anfushy grafcomplex
Het tweede grafcomplex gevonden op het eiland van de Pharos is in gebruik geweest tussen het
midden van de tweede eeuw en het midden van de eerste eeuw voor Christus.114 In de loop van deze
eeuw is de originele decoratie aangepast waarbij voornamelijk typisch Egyptische elementen zijn
bijgeschilderd.115 Van de vijf tomben die zichtbaar zijn op dit moment zijn er drie goed bewaard
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Venit 2002, 70. De loculi zijn hoogstwaarschijnlijk pas later uitgehouwen, na de initiële bouw van de tombe.
Dit heeft als gevolg dat de datering mogelijk in de Romeinse periode uitkomt. Omdat er geen exacte datering
gegeven wordt, zullen deze graven niet uitgesloten worden in deze studie.
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Cleopatra en Augustus. Bovendien zijn de uitgehouwen loculi op een Romeinse manier gemodelleerd waardoor
de datering eerder na Christus zou zijn dan ervoor.
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Adriani 1952a. Adriani noemt nergens in zijn behandeling van het Ras el-Tin grafcomplex grafgiften of
andere artefacten. Het ontbreken van een bespreking hiervan betekent echter niet dat er geen grafgiften
waren, er is enkel geen documentatie van.
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Venit 2016, 56. & Savvopoulos 2011, 34. & Landvatter 2013, 99.
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Over de kwestie wat de origine van de eerste en latere eigenaren van het grafcomplex is, bestaat discussie.
Venit volgt de archeoloog Adriani die stelt dat de tomben niet voor inheemse Egyptenaren gebouwd zouden
zijn. Guimier-Sorbets (2010) concludeert dat er aan de hand van de wisseling van voornamelijk Griekse naar
voornamelijk Egyptische elementen een wisseling aan te duiden is die gekoppeld kan worden aan de etnische
identiteit van de tweede eigenaar, namelijk inheems Egyptisch. Hoewel het stuk zeer overtuigend is, wordt de
conclusie gebaseerd op een veronderstelling: namelijk dat de etnische identiteit samenvalt met de
representatie die blijkt uit de grafdecoratie. Deze hypothese staat wankel doordat een van origine Griek in
Ptolemeïsch Egypte net zo goed oud-Egyptische elementen in zijn graf zou willen, juist door de ambiguïteit en
het multiculturele karakter van de Alexandrijnse samenleving. Exact daarom past het graf eerder bij een
Alexandrijnse Griek dan een Alexandrijnse Egyptenaar. Deze conclusie trekken zowel Adriani als Venit. Ik ben
geneigd om hen te volgen wat betreft deze kwestie, hoewel ook dit standpunt door dezelfde kritiek te
weerleggen is. De toevoegingen passen binnen de contemporaine sociaal-culturele veranderingen in
Alexandrië en een Alexandrijnse Griek wil juist graag Egyptische elementen toevoegen in het kader van deze
veranderingen.
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gebleven: tombe I, II en V.116
In tombe I is een schaakpatroon op de wanden aangebracht waar later nog Egyptische
koninklijke kronen, pschenten, aan toegevoegd zijn.117 Verder zijn er aan beide zijden van de ingang
zittende jakhalzen geschilderd. Jakhalzen werden in de oude Egyptische cultuur veelal geassocieerd
met begraafplaatsen; ’s nachts waren ze rond de necropolen in de woestijn te vinden en ook in de
mythologie was de jakhalsgodheid, Anubis, een van de meest prominente goden wat betreft
begrafenissen.118 Hij stond al millennia bij de oude Egyptenaren bekend als beschermer van de
doden. De keuze voor deze dieren zal dus niet willekeurig geweest zijn.119 Volgens Venit zijn deze
Egyptische elementen een latere toevoeging uit de tijd van een restauratie.120
In tombe II van het Anfushy grafcomplex is een opvallende schildering aangebracht waarop
de overledene met aan zijn linkerzijde Horus aanwezig is en aan zijn rechterzijde een mannelijke en
vrouwelijke figuur.121 Los van de identificatie van de figuren zelf is de uitwerking ook typisch
Egyptisch: de positie van het lichaam en de kleuren van de figuren in kwestie.122 Het witte Egyptische
gewaad waarbij de enkels en borsten bloot zijn bij de vrouw is typerend voor de godin Isis en
Ptolemeïsche koninginnen.123 Daarnaast is de aanwezigheid van Horus opvallend doordat er een
typisch oud-Egyptische godheid is afgebeeld. Er is niet gekozen voor een hybride of gesyncretiseerde
god, maar juist voor een van de meest kenmerkende godheden in de Egyptische mythologie. Op
andere schilderingen in tombe II is een gemummificeerde Osiris op een troon afgebeeld met een
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niet naar de oud-Egyptische traditie. De vanzelfsprekende keuze zou een liggende jakhals zijn, aangezien
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van de overledene te weten.
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okerrood. In dit geval bestaat er echter ook twijfel over de goddelijke status van de figuren aan de rechterzijde
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jakhals naast hem. Osiris heeft een prominente plaats binnen de oud-Egyptische dodenbehandeling
en is bovendien gemummificeerd. Beide elementen verwijzen naar de traditionele Egyptische
lijkverzorging, namelijk mummificatie. In deze afbeelding zijn enkele figuren niet meer zichtbaar,
maar Adriani heeft tijdens de opgraving deze figuren geïdentificeerd als Horus en de overledene.124
Als deze opvatting correct is, zou dit een unieke situatie zijn voor Alexandrijnse tomben omdat het
daadwerkelijk een Egyptisch eschatologisch narratief weergeeft.125 Een laatste onderdeel dat kan
verwijzen naar de rituelen rondom een begrafenis is de dubbele naiskos. De uitvoering en decoratie
zijn Egyptisch, maar het rituele gebruik ervan is Grieks.126
In tombe II zijn op het plafond verschillende schilderingen aangetroffen, alleen in een slechte
staat aangetroffen.127 Bovendien zijn in een kamer van tombe II inscripties met ingekraste tekeningen
aangetroffen.128 De tekeningen zijn los van elkaar aangebracht, zo is er een runderenkop in het
midden van de muur gemaakt en daarnaast enkele boten met zeilen. Verschillende dieren zijn
bovendien te zien zoals een vogel, een scarabee en een jerboa. Daarnaast bevindt zich een naakte
vrouw kinderlijk afgebeeld. De inscriptie zelf is onduidelijk waardoor enkel de eerste deel zeker is,
namelijk de naam van de afgebeelde persoon:129 Διόδωρος σκιὰν Ἀντιφίλου ἐμποίησε.130
In tombe V van het Anfushy grafcomplex is ook een naiskos gevonden. Daarnaast bevinden
zich enkele loculi, die zoals eerder vermeld een Egyptische origine hebben, in tombe V. In Hypogeum
A lijkt er wegens praktische redenen voor gekozen te zijn, namelijk dat er meer lichamen in
opgeborgen kunnen worden. In dit geval lijkt daar echter geen sprake van te zijn aangezien er in de
wand een groot stuk uitgehouwen en gedecoreerd is op een normale hoogte zodat er slechts één
lichaam in past.131 Waarschijnlijk is voor een loculusgraf gekozen simpelweg omdat men daar op dat
moment esthetisch gezien voorkeur voor had.
In het Anfushy grafcomplex zijn er verschillende manieren van lijkverzorging teruggevonden.
Zo zijn er in tombe II twee lange, smalle nissen uitgehouwen die elk voor een mummie in een kist
bedoeld waren. De kisten, waarschijnlijk van hout, zijn niet gevonden bij de opgraving, maar twee
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gemummificeerde lichamen wel.132 Vanwege de vele plunderingen zijn er geen grafgiften
aangetroffen in het hele complex.133

Girghistombe
De Girghistombe is door Adriani in 1954 ontdekt en wordt in de eerste eeuw voor Christus
gedateerd. De tombe bestaat uit twee kamers waarvan slechts één onderzocht kon worden.134 Er zijn
verschillende architecturale elementen in de tombe teruggevonden waaronder enkele loculi-graven.
In de grafkamer bevindt zich een naiskos die vergelijkbaar is met de altaren in tombe II en V van het
Anfushy grafcomplex. Om het altaar heen is decoratie aangebracht overeenkomstig met decoratie in
Macedonische en Italische tomben. Daarnaast is er een kline gevonden in een kleine kamer die
gedecoreerd is met reliëfsculptuur, een zeldzame manier van decoreren in Alexandrië.135 In de
Antoniodestuintombe is vergelijkbare reliëfdecoratie aangetroffen. Er zijn twee Agathodaimones
uitgehouwen, goede geesten die zijn afgebeeld als slangen en volgens de Grieken fungeerden als
bodes van geluk. Deze godheden groeiden in Egypte uit tot gesyncretiseerde creatiegoden.

Fort Salehtombe
Pas in 1990 is de Fort Saleh tombe opgegraven, na eerder onderzoek door Breccia rond 1930, en
deze wordt gedateerd in de eerste eeuw voor Christus. In het graf is een kline-nis aanwezig waarin
een kline-sarcofaag geplaatst is, vergelijkbaar met bronzen bedden uit de hellenistische en vroegRomeinse periode buiten Alexandrië.136 Er waren bovendien loculi aanwezig, maar enkel aan de
noordelijke zijde. Als wanddecoratie in de grafkamer zijn enkele Egyptische godheden geschilderd
waaronder Osiris.137 Breccia heeft gesuggereerd dat zowel Isis als Thoth of Horus aangebracht zijn op
de wanden.138
Bij de opgraving van Adriani van de Fort Salehtombe kwamen veel mummies uit de grond.
Deze methode van lijkverzorging blijkt ook in de Ptolemeïsche periode niet verdwenen te zijn.

Wardiantombes
De westelijke necropolis bevat onder andere de Wardiantombes. Dit grafcomplex is ontdekt in 1960
door Henri Riad en bestaat uit verschillende tomben inclusief de Saqiyatombe. Wardian tombe 1
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wordt gedateerd in het midden van de tweede eeuw voor Christus.139 Bij de opgraving bleek de
tombe in een slechte staat, de algemene structuur was echter wel nog duidelijk. De Saqyiatombe
dateert uit de tweede of eerste eeuw voor Christus.140 Er bestaat wel discussie over de datering van
de tombe. Vier suggesties zijn het meest prominent in de discussie. Ten eerste dateren Adriani en
Blance-Brown de tomben in de eerste eeuw voor Christus. Als tweede optie argumenteren
Weitzmann-Fieder, Barbet en Rodziewicz dat de tombe later gedateerd moeten worden, in de derde
of vierde eeuw na Christus. Volgens hen zou dit betekenen dat het een vroegchristelijke tombe is.
Guimier-Sorbets oppert als derde dat de tombe tussen de eerste en tweede eeuw na Christus moet
zijn gebouwd. Als laatste geeft Venit aan dat het tussen de tweede en eerste eeuw voor Christus
gedateerd moet worden. Gezien de absentie van duidelijk vroegchristelijke elementen zijn zij niet te
dateren in de derde of vierde eeuw na Christus. Evenmin zijn er geen typisch Romeinse elementen
gevonden. De rest van de Wardiantomben wordt voor Christus gedateerd waardoor een Romeinse
datering mij minder waarschijnlijk lijkt. Vandaar dat hier ervanuit gegaan wordt dat de tombe in de
Ptolemeïsch periode gedateerd moet worden.
Ook de Saqiyatombe werd in een slechte staat gevonden waardoor vele zaken onduidelijk
zijn.141 Wardian tombe 1 bevat een grote binnenplaats met aan de oostelijke zijde een grafkamer.
Aan de zuidelijke kant meent Riad, de archeoloog van de opgraving, dat klinai aanwezig moeten zijn
geweest. Aan de oostkant van de tombe is een tot nu toe unieke reeks plakkaten gevonden waarop
funeraire rituelen ingehouwen zijn.142 Links boven de reliëfs is een bank uitgebeiteld met voeten
gelijkend op poten. Een zodanige stoel wordt door latere antieke auteurs genoemd bij een
beschrijving van een herdenkingsdienst voor de overledene.143 Onder de stuccoreliëfs bevindt zich
een altaar in de vorm van een halve cilinder met een torusvormige basis. In het graf is een
uitgehouwen sarcofaag met podia eromheen aangetroffen. Opvallend is dat er geen watertoevoer
teruggevonden is in de tombe. Dit is te verklaren door een eventuele andere functie die de tombe
had, namelijk als theater voor een mortuariumdrama.144 De indeling van de tombe is zo dat alle
elementen noodzakelijk voor een zodanige opvoering aanwezig zijn en bovendien verklaart dit de
afwezigheid van water.145 Deze tombe getuigt van een ander gebruik van de ruimte dan de vorige
grafcomplexen.
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Venit 2002, 100.
Venit 2002, 109-115.
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Venit 1988, 73. De tombe was leeggeroofd en deels vernietigd tijdens de ontdekking.
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Venit 2002, 99.
143
Venit 2002, 99. Venit noemt als een van de auteurs Photios. Ze geeft daarbij wel aan dat deze vergelijking
absoluut niet zeker is, maar slechts een opvallende overeenkomst.
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Venit 2002, 100.
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De kathedra, het altaar, de sarcofaag en podia zijn alle rekwisieten. Bovendien is er een ruimte voor de
familie en andere aanwezigen om plaats te nemen en om offergaven aan te bieden en als laatste rustplaats
voor de overledene.
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In de tombe zijn enkele loculi aangetroffen die volgens zowel Venit als Riad later gedateerd
moeten worden dan de bouw van de tombe zelf, maar nog wel in de Ptolemeïsche periode. In de
grafkamer zelf zijn drie nissen voor votiefoffers gevonden en een grote gedecoreerde kline. Naast
inhumatiegraven zijn er geen sporen gevonden dat er ook crematiegraven in de tombe aanwezig
waren.
De tombe zelf bevat weinig architecturale elementen, wel een kline-sarcofaag en een andere kline.
Hoewel de Saqiyatombe vandaag de dag niet meer bestaat, zijn de wanddecoraties naar het GraecoRoman Museum of Alexandria overgebracht, evenals de decoratie van de sarcofaag waarop een Bavogel is geschilderd. Volgens de oud-Egyptenaren was de Ba-vogel een manifestatie van de ziel en
verlangde hij net zoals een vogel vrij te zijn.146 Een vergelijkbaar figuur komt ook in de Griekse
mythologie voor, in de vorm van een sirene. Een sirene had sinds de vijfde eeuw voor Christus binnen
de Griekse traditie ook funeraire connotaties. Visueel zijn de twee identiek, eschatologisch is er
echter verschil tussen de twee.147 In de Egyptische mythologie fungeert de Ba als ziel die ’s nachts
wederkeert in het lichaam waardoor de dode in connectie blijft met het leven. Een sirene
functioneert als beschermer van graven. De Ba-vogel op de sarcofaag draagt een nemes en een
uraeus, beide Egyptische hoofdtooien.148 Hoewel de uitvoering van de Ba-vogel duidelijke Egyptische
elementen bevat, is de functie van deze mythologische figuur ambigue. Zowel beschermer van het
graf als manifestatie van de ziel is aannemelijk.149

Analyse Alexandrijnse tomben
Al met al is in de Alexandrijnse tomben uit de Ptolemeïsche periode zowel continuïteit als
discontinuïteit te herkennen. Zo zijn in alle Alexandrijnse tomben in de Ptolemeïsche periode zowel
loculi als klinai te vinden. Wat betreft de algemene structuur en architectuur heeft Hypogeum A
volgens Venit bijzonder veel invloed gehad op Alexandrijnse tomben en funeraire architectuur in het
algemeen: een duidelijk zichtbare tombe waar de relatie tussen het dodenrijk en de aarde in de
Ptolemeïsche tijd naar voren komt.150 Veel elementen die in Hypogeum A voorkomen hebben
vergelijkbare elementen in latere tomben.
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Venit 1988, 78. & Bonnet 1952, 74-77.
Venit 2016, 60-61.
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Venit 2016, 60. De uitvoering van beide Egyptische hoofdtooien is niet correct; zij verschilt van het
traditionele Egyptische model.
149
Venit concludeert dat in dit geval de functie identiek aan de Griekse sirene moet zijn geweest aangezien er
aan de andere kant van de sarcofaag nog een Ba-vogel moet zijn geschilderd. Helaas is deze zijde verloren
gegaan. Ze baseert de functie op de locatie van de schildering; op de sarcofaag moet het een beschermer zijn
geweest. Zelf vind ik deze argumentatie enigszins dubbelzinnig aangezien haar argument ook omgedraaid kan
worden. Als een Ba terugkeert naar het lichaam moet het qua locatie in de buurt zijn van het lichaam, en de
sarcofaag is het dichtst bij het lichaam qua schilderoppervlakte. Hiermee argumenteer ik niet tegen Venit, ik
stel enkel dat haar argument het andere niet uitsluit, beide opties zijn aannemelijk.
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Venit 2002, 22.
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Wat betreft de praktische aspecten in tomben zijn er onderdelen die een vaste plaats lijken
te hebben, zoals watertoevoer. Dit was namelijk een essentieel voor het beoefenen van funeraire
rituelen, waar nissen voor votieve offers ook aan bijdroegen. In bijna alle tomben is er een
waterreservoir van één soort gevonden, met uitzondering van Hypogeum A en Wardiantombe 1. In
Hypogeum A zijn bijzonder veel vaten gevonden die waarschijnlijk als opbergplaatsen voor water
gediend hebben. In het geval van Wardiantombe 1 lijkt de afwezigheid ervan met reden te zijn; de
tombe fungeerde namelijk als scena voor mortuariumdrama’s.
In Alexandrië zijn verschillende soorten graven gevonden. Allereerst zijn er zowel fossa- als
loculigraven aangetroffen in Ptolemeïsche tomben. Verder zijn drie verschillende manieren van
lijkverzorging teruggevonden. De meeste lichamen zijn geïnhumeerd en daarnaast zijn er ook
crematieresten en mummies opgegraven. De Chatby-necropool geeft goed weer dat er geen sprake
is van een simpele chronologische wisseling van één cultuur naar een andere wat betreft de
dodenbehandeling. De archeologische vondsten geven aan dat er meer een wens was van de
bewoners om hun niet-inheemse identiteit te uiten in plaats van een Griekse en later Egyptische. De
crematieresten uit de Hydrahydriai zijn hier een duidelijk voorbeeld van.
Chronologisch gezien lijkt het aantal eschatologische elementen te groeien. In de oudste
graven is weinig decoratie aangebracht en dat wat is aangebracht heeft een Griekse oorsprong.
Gedurende de eeuwen lijkt daarin een verschuiving te hebben plaatsgevonden. Meer Egyptische
decoratie is teruggevonden in ‘jongere’ graven zoals afbeeldingen van Isis en Osiris en jakhalzen en
pschenten uit het Anfushy complex. Daarnaast zijn ook meer hybride figuren aangebracht zoals
sfinxen uit het Moustapha Kamel grafcomplex en de Apisstier en Herakles Soter uit het Ras el-Tin
complex.
Als laatste onderdeel zijn er de grafgiften. Helaas bevatten veel graven geen grafgiften meer
vanwege de vele plunderingen. Daarnaast besteedt de secundaire literatuur weinig aandacht aan
deze kant van de tomben. Vandaar dat over grafgiften in veel Alexandrijnse tomben geen informatie
bekend is. Uit de graven waarin wel grafgiften zijn aangetroffen en gedocumenteerd, kan een
vergelijkbare conclusie worden getrokken als bij de decoratie. In de eerste graven zijn voornamelijk
giften van Griekse oorsprong zoals kalathiskos en Tanagra beeldjes uit de Chatby-necropool.
Gedurende de tijd lijkt er een minder sterke wens te zijn om specifiek niet-inheemse grafgiften mee
te geven aan de doden. De archeologische vondsten uit het Moustapha Kamel complex zoals een
Harpocrates beeldje en unguentaria geven hier blijk van.

37

De stad met honderd toegangspoorten
De tweede stad waaruit het archeologisch vondstmateriaal behandeld zal worden is Thebe. Deze
stad, het huidige Luxor, staat vooral bekend om de oud-Egyptische graftomben. Veel tomben,
waaronder die in de Valleien der Koningen en Koninginnen, bevinden zich nabij de stad en in de stad
zelf zijn nog enkele tempels zichtbaar. Zowel in de Romeinse periode als vandaag de dag is deze stad
met haar verschillende sites een toeristische trekpleister.151 Deze reputatie van Thebe in de GrieksRomeinse periode geeft bovendien weer dat de contemporaine stad niet met hetzelfde prestige
bekeken werd.152 De oud-Egyptische graven en tempels staan echter niet centraal in deze casestudy
in tegenstelling tot het archeologisch materiaal daterend uit de Ptolemeïsche tijd. Zoals vermeld was
Thebe in deze periode geen politiek centrum, maar behield het zijn status na de Assyrische
vernietiging door zijn religieuze monumenten. De stad bleef tot in de Romeinse overheersing
bewoond waardoor ook graven uit de Ptolemeïsche en Romeinse perioden overgebleven zijn. De
inwoners van Thebe waren geenszins allen inheems. Door de positie als handelsstad op de grens van
Opper- en Neder-Egypte vestigden veel immigranten zich in Thebe. Zo blijkt uit papyri dat een groot
aantal Grieken Thebe bewoonden.153 Hoewel deze Egyptische stad zich in de Ptolemeïsche periode in
de herfst van haar leven bevond, zijn veel archeologische resten in funeraire contexten in situ
teruggevonden.
Archeologisch materiaal uit deze era is er in overvloed, hoewel specifieke informatie
tegelijkertijd schaars is. Doordat de vindcontexten sporadisch in tact zijn, worden detailkwesties
moeilijk om te onderzoeken. In vergelijking met de secundaire literatuur over Alexandrijnse graven is
het met Thebe minder gunstig gesteld. Desalniettemin zullen de verschillende aspecten van het
archeologisch vondstmateriaal ook hier zo gedetailleerd mogelijk behandeld worden. Net als bij de
graven in Alexandrië zullen de algemene architectuur en praktische aspecten daarvan zoals
watertoevoer, de soorten graven, wanddecoratie en grafgiften de revue passeren.
De oude stad Thebe was aan de weerszijde van de rivier de Nijl gevestigd: aan de oostoever zijn
voornamelijk heiligdommen gebouwd en daar resideerden de levenden. Zoals gebruikelijk was in
Egypte bevonden zich aan de westoever richting de woestijn de necropolen waaronder de bekende
valleien der Koningen en Koninginnen daterend uit het Nieuwe Rijk. De gewoonte om funeraire
monumenten aan de westoever te bouwen gold vooral voor de koninklijke familie en aristocratische
elite.154 In de Derde Tussenperiode (ca. 1070-712 v.C.) is een verschuiving van funeraire gebruiken in
151

Hornblower & Spawforth 2003, 1496.
Landvatter 2013, 110.
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Landvatter 2013, 110. Zo zouden er 849 verschillende Grieken gedocumenteerd zijn in papyri wat volgens
Landvatter duidt op in ieder geval één grote immigrantengroep.
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Landvatter 2013, 113. Weliswaar zijn er vele voorbeelden van niet-elite tomben gevonden aan de westzijde
van de Nijl, maar het was geen algemeen gebruik voor deze sociale groep. Enkel de hoogste elite volgde deze
152

38

Thebe te zien in het ruimtegebruik. Voorheen waren individuele tomben de standaard, maar in de
Derde Tussenperiode veranderde dit massaal naar hergebruik en het bijzetten van meerdere
lichamen in eenzelfde graf. Het Ramesseum is hiervan een belangrijk voorbeeld. Als gevolg van dit
hergebruik van al bestaande graven verschoven ook de uitgaven voor de begrafenis; zo werden de
decoratie en de uitwerking van de kist en mummie een hoofduitgave in plaats van de grafgiften en
algemene samenstelling van het graf. Deze trend zette door en van de oude traditie van individueel
begraven was amper sprake in de Ptolemeïsche tijd.
Eerst moet een fenomeen typisch voor de Thebaanse dodenbehandeling besproken worden
voordat individuele graven aan bod komen. Aan de westoever van de Nijl werkten in Thebe een
groep priesters, choachytes.155 De handelingen van deze libatiepriesters zijn goed bekend door
beschrijvingen op vele papyri uit de regio. Het systeem dat in deze documenten beschreven wordt,
dateert uit de Ptolemeïsche tijd en is typisch Thebaans.156 Choachytes waren lokale priesters en dit
systeem kan dan ook niet als Egyptisch gemarkeerd worden, in enkele andere steden zijn
aanwijzingen van de aanwezigheid van choachytes.157
De priesters waren verantwoordelijk voor het behoud van de Thebaanse necropool, ze
voerden veel zaken rondom begrafenissen uit en waren volgens de wet de rechtvaardige
libatiepriesters. De groep had hun eigen regels en bestond waarschijnlijk uit zes families.158 De
choachytes spraken met de nabestaanden van een overledene ofwel verbaal ofwel via een contract
af voor hoelang de priester libatieoffers moest geven. Helaas zijn geen documenten overgeleverd
over de manier en mate waarin de priesters deze taak uitvoerden. Wel is zeker dat de priesters een
bijzonder belangrijke rol in de dodenbehandeling in Thebe speelden.

Nieuwe gebouwde graven
Aan de westoever in Thebe waren verschillende wijken waar in de Ptolemeïsche periode veel
funeraire activiteiten plaatsvonden waarvan sporen zijn teruggevonden: in het bijzonder in Deir elMedina, Sheikh abd el-Qurna, Assasif en Dra ebu el-Naga.159 De gebieden aan de noordkant, de

gewoonte, deels ook omdat de kosten hoog waren en omdat er een sterke focus op door de staat gesteunde
funeraire cultus lag in de westelijke necropool.
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Landvatter 2013, 112.
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Drie soorten bronnen hebben we over de priesters in Thebe: Persische papyri uit de Saïtische periode,
vroeg-Ptolemeïsche papyri en papyri uit de tweede eeuw na Christus.
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Landvatter 2013, 114. In Memphis zijn er sterke aanwijzingen dat de choachytes ook aanwezig waren. In
Thebe zijn ze echter het best gedocumenteerd. Dit sluit niet uit dat dit systeem ook in andere steden gebruikt
werd.
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Landvatter 2013, 116.
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Landvatter 2013, 118. Landvatter stelt dat in al deze gebieden vooral tomben aanwezig waren en geen
dodentempels. Deze laatste monumenten werden in de Derde Tusssenperiode veel hergebruikt als tomben.
Een reden voor dit opvallende verschil geeft de auteur echter niet duidelijk. Hij stelt enkel het volgende: ‘The
reuse of mortuary temple space perhaps was not as extensive as in previous periods.’ Dit is een herhaling van
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laatste drie, zijn het uitgebreidst gebruikt en zijn het best onderzocht. In dit gebied zijn dan ook de
enige nieuwgebouwde graven daterend uit de Ptolemeïsche periode gevonden.160 De context van de
nieuw gebouwde tomben is obscuur en bovendien verstoord. In de negentiende en twintigste eeuw
waren archeologen voornamelijk geïnteresseerd in oud-Egyptische graven waardoor men enerzijds
de ‘jongere’ graven liet liggen of vernietigde om bij de oudere graven te geraken. Daarnaast wordt in
de literatuur verwezen naar graven van tichelsteen die dateren uit de Ptolemeïsche periode maar
deze worden op kaarten aangeduid als ‘late tomben’.161

Figuur 2: Kaart van westelijk Thebe waarop de 'latere' tomben weergegeven zijn.

Ondanks de ambiguïteit rondom Ptolemeïsche nieuw gebouwde graven in Thebe zijn er
enkele graven die door archeologen goed in kaart zijn gebracht. In zowel een uitgave van de
opgraving van de wereldberoemde archeoloog Howard Carter in Dra abu el-Naga als van het
Metropolitan Museum in Assasif wordt één type van Ptolemeïsche tomben geïdentificeerd.162 Uit het
verslag van Herbert E. Winlock blijkt dat er van dit type bijna honderd graven gevonden zijn die rond

een vorige constatering en verklaart dit gewisselde fenomeen niet. Een verklaring ervan komt verder in het
werk ook niet voor, helaas is er tot op heden nog geen duidelijk verklaring voor.
160
Deze bestaan helaas vandaag de dag niet meer. In een kaart van John Gardner Wilkinson uit 1830 staan de
verschillende Ptolemeïsche tomben nog wel aangeduid.
161
De twee bronnen zijn niet eenduidig. Door de verschillende benamingen meent Landvatter dat er
ambiguïteit ontstaan is over de specifieke datering van de graven. Recent onderzoek heeft weliswaar
aangeduid dat deze tichelstenen graven Ptolemeïsch zijn, toch moeten hier vraagtekens bij gezet worden
aangezien de graven zelf in een slechte staat zijn en daardoor lastig te interpreteren. Landvatter verwijst naar
een recent onderzoek van Julia Budka (2010) maar gaat daar niet verder op in. Gezien het gebrek aan
argumentatie van Landvatters kant neem ik aan dat allebei de bronnen doelen op Ptolemeïsche tomben. De
alternatieve benaming, namelijk ‘late tombs’, sluit niet uit dat het Ptolemeïsche graven zijn. Bovendien komen
het onderzoek van zowel de eerste archeologen als recentere zoals van Budka overeen. Dientengevolge wordt
in deze studie aangenomen dat de tichelstenen graven dateren uit de Ptolemeïsche periode en dus zullen ze
besproken worden.
162
Winlock 1914, 14.
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Figuur 3: Foto van een tichelstenen tombe uit de Ptolemeïsche periode.

200 v.C. gedateerd worden.163 In verband met de lengte van dit werk wordt één specifieke tombe
besproken als casusstudie. Deze tombe was toegankelijk via de doorgang op een aflopende helling
zoals zichtbaar is in figuur 3. Op de plaats waar de maatstaaf op de foto ligt, bevond zich de toegang
die na de opgraving vernietigd is. De toegang leidde tot een ondergrondse grafkamer die onder het
gewelf gepositioneerd was. Aan weerszijde van de helling vonden archeologen over het algemeen bij
alle typen twee grote aardenwerken vaten in bakken. De vaten zelf waren gebruikelijk gedecoreerd
met bloemen en palmetten.164 In deze vaten zijn in één geval een complete set potten, waterkannen
en lampen aangetroffen. Nabij deze vaten is een schaaltje gevonden van typisch Egyptisch blauwe
faience. Verder is in een van de eerst uitgegraven tomben een complete set van canopische vazen
met de vier specifieke organen gevonden en een geschilderde marmeren stele voor een man
genaamd Thout-ardus.
Ondanks het beknopte commentaar van Winlock is duidelijk dat de veertig graven, gevonden
door Carter en Carnarvon in Dra abu el-Naga, tot ditzelfde type behoren. Carter beschrijft de tomben
bovendien uitvoerig. De graven bevinden zich niet meer dan een meter diep in de grond, waardoor
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Winlock 1914, 14.
Winlock 1914, 14.
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Carter onder andere stelt dat de tomben waarschijnlijk als bovengrondse structuren bedoeld
waren.165 Een ander sterk argument waarop Carter deze stelling baseert, is de aanwezigheid van
decoratie op de buitenkant van enkele wanden. In sommige gevallen is er zelfs pleisterwerk
gevonden. In de graven zelf is relatief weinig teruggevonden wegens plunderingen. Van het veertigtal
graven dat Carter en Carnarvon uitgegraven hadden, waren allen geplunderd en waren er amper
meer resten van een funeraire context aanwezig. Desalniettemin concludeert Carter dat de graven
Ptolemeïsch waren en ‘puur’ Egyptisch qua stijl.166 De substructuur van de graven werd veelal intact
opgegraven waardoor een duidelijk uniciteit vast te stellen is in deze veertig graven. Een klein stenen
vestibule of altaar was vaak aanwezig voor de toegang.
Volgens Carters verslag zijn in de graven rechthoekige of antropoïde-vormige grafkisten
gevonden waarin mummies lagen die afgedekt waren met gedecoreerd karton en pleisterwerk.
Verschillende Egyptische godheden en rituele inscripties van traditionele formules waren hierop
geschilderd. Daarnaast zijn verschillende grafgiften aangetroffen, waarvan onbekend is in welk graf
zij zich exact bevonden.167 Onder de grafgiften waren faience schalen met versiering van
verschillende kleuren, kleine, ruwe oesjabti beeldjes die fungeerden als dienaren in het hiernamaals

Figuur 4: De 4 canopische vazen uit een Ptolemeïsch graf opgegraven door mr. Winlock.
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Carnarvon & Carter 1912, 42.
Carter citeert mr. Edgar die aangeeft dat de typisch Egyptische dodenverzorging, mummificatie, door de
Griekse inwoners overgenomen werd hieraan werden vervolgens geleidelijk Griekse elementen toegevoegd.
Pas in de Romeinse periode is er volgens hem sprake van een Griekse stijl. Zijn verklaring voor de aanwezigheid
van deze ‘puur’ Egyptische stijl en het gebruik van deze termen is te ongenuanceerd. 21 e-eeuwse studies over
Ptolemeïsch Egypte spreken niet van een zodanige scheiding, eerder over een multiculturele samenleving. Dit
vocabulaire volg ik daarom niet. ‘Er zijn bijzonder veel Egyptische componenten in de graven aangetroffen’, is
een correctere manier van spreken.
167
Het verslag van Carter is beknopt en bespreekt geen individuele graven noch specifieert hij in welke of in
hoeveel graven grafgiften aangetroffen zijn.
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in de Egyptische traditie, porseleinen godheden en amuletten, geschilderde houten Ba-vogels,
erotische figuren in faience en kralen. Ondanks de plunderingen zijn er nog enkele bijzondere
artefacten aangetroffen. Zo lagen er nog twee koperen vergulden schalen en loden vazen. Dit zal
slechts een fractie van de luxe grafgiften zijn geweest.
Onder de vloer van de graven was minimaal één amfoor geplaatst waarin water en voedsel
opgeborgen was voor de overledene. De deksels van deze amforen waren omgedraaide schalen
afgedekt met modder (figuur 5). In enkele amforen werden naast zoete deegwaren en graan
Demotische papyri gevonden.168 In een hoek van een tombe werd een verzameling van 47
Ptolemeïsche munten in een zeldzaam goede conditie gevonden.169 Vier varianten munten zijn door
Carter gedocumenteerd, deze verschillen
in gewicht en doorsnee. Alle 47 munten
hebben aan een zijde het hoofd van Zeus
Amon naar rechts gedraaid en aan de
andere zijde is een adelaar met een
bliksemschicht afgebeeld boven de hoorn
des overvloed.170 De combinatie van de
papyri en munten zorgt voor de zekere
datering van de tomben, namelijk niet
vroeger dan Ptolemaeus III.

Hergebruikte graven
In Thebe was het hergebruiken van al
bestaande tomben een gewoonte. Dit
verklaart de afwezigheid van uit steen
gehouwen graven uit de Ptolemeïsche
periode. In ten minste 75 graven uit de
Figuur 5: Amforen onder de vloer van Ptolemeïsche gewelfde graven.

Deir el-Medina necropool blijkt hergebruik
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Carnarvon & Carter 1912, 43.
Carnarvon & Carter 1912, 43. Carter stelt dat het bijzonder ongebruikelijk is dat in Opper-Egypte munten in
een goede staat gevonden zijn. De munten zijn te dateren onder de heerschappij van Ptolemeus III en IV. Dit
draagt bij aan de zeldzaamheid van de munten aangezien muntstukken niet vaak zo zuidelijk in Egypte
geraakten.
170
De zijde met de adelaar wijkt per variant af. Zo is bij de grootste variant (73 gram en 42 mm doorsnee),
waarvan er tien gevonden zijn, de bliksemschicht links van de adelaar aanwezig. De munttekens zijn ☧, ΔΙ, Σ. De
op een na zwaarste (67 gram en 40,5 mm doorsnee), waarvan er zes gevonden zijn, heeft andere munttekens
ΔΙ, ΣΕ, Σ, ☧. De derde muntvariant (48 gram en 39 mm doorsnee), waarvan er 17 gevonden zijn, bevat een
adelaar die zijn kop naar rechts draait i.p.v. links zoals bij de andere drie varianten. De munttekens hiervan zijn
169

Ε,
, Ꝑ, Λ. De kleinste variant (35,5 gram en 34 mm doorsnee) waarvan er 14 gevonden zijn, komt verder
volledig overeen met de grootste variant.
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in de Grieks-Romeinse periode.171 In totaal zijn er 22 graven uit verschillende Thebaanse necropolen
waarvan bewezen is dat ze in de Ptolemeïsche periode hergebruikt werden. In de necropool Assasif
zijn er tien tomben gevonden, in Deir el-Medina drie, in Dra Abu el-Naga vier, in Qurnet Murrai één,
in Sheikh Abdel Qurna drie en in de Thebaanse heuvels één.172 De necropool Assasif springt er
bovenuit aangezien deze zich aan een belangrijke processieroute bevond en dus voller gebouwd was.
Graf I
De hergebruikte graven zijn in drie categorieën te verdelen: tomben met grootschalige
veranderingen, tomben met kleinschalige aanpassingen en tomben zonder architectonische
aanpassingen. De best gedocumenteerde tomben die Landvatter beschreven heeft, vallen bijna alle
onder de eerste categorie.173 Graf 1 uit de Assasif necropool dateert uit de elfde Dynastie en is
verbouwd tijdens de zeventiende of achttiende Dynastie. Het hergebruik in de Ptolemeïsche periode
blijkt uit de constructie en funeraire cultus.174 In de doorgang is een kamer bijgemaakt met
modderpleisterwerk voor twee extra laatste rustplaatsen. De twee lichamen die in situ gevonden zijn
waren waarschijnlijk gemummificeerd maar werden in een slechte staat ontdekt. Grafgiften waren
nog aanwezig maar hieronder bevonden zich geen opmerkelijke artefacten. De meeste giften waren
gangbaar zoals keramieken vazen.175 In de tweede grafkamer, nieuw uitgehouwen, zijn vier lichamen
gevonden. De datering van deze kamer is echter ambigu aangezien een Romeinse datering niet
volledig kan worden uitgesloten.176 In de kamer is bovendien een loculusgraf uitgehouwen dat in
ieder geval tijdens de Romeinse overheersing in gebruik was. Daarnaast zijn er resten van een
beschilderde houten sarcofaag gevonden, kartonnen fragmenten als onderdeel van het
mummieomhulsel, kleien oesjabti’s en veel keramiek.177
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Slechts in drie gevallen is aangetoond dat het om specifiek Ptolemeïsche graven gaat.
Zie Landvatter (2013) Appendix B voor het overzicht met de tombe namen, beschrijving van het
Ptolemeïsche gebruik en de bibliografie.
Onder de graven uit de Assasif necropool zijn TT 36, 37, 188, 190,195, 196, 389, 410, 411 en 414 Ptolemeïsch.
Onder de graven uit de Deir el-Medina necropool vallen Tomb 2001, 2003 en 2005, in Dra Abu el-Naga TT 11,
12, 156, 157, in Qurnet Murrai TT 380, in Sheikh Abdel Qurna TT 32, 41 en 253 en in de Thebaanse heuvels is
enkel Bab el-Muallaq Ptolemeïsch.
173
Landvatter 2013, 130-131. Bij verschillende graven is het onduidelijk of Landvatter een eigen telling gebruikt
aangezien hij in Appendix B alle tomben benoemt die hij behandelt in zijn PHD. Desondanks bestaat er onder
het kopje ‘Assasif’ in de appendix geen ‘Grave 1’. De namen worden nergens verder uitgelegd waardoor het
onduidelijk blijft of de auteur nieuwe voorbeelden erbij haalt of niet. Ervanuit gaande dat de auteur zich aan
zijn belofte houdt, het noemen van de 22 Ptolemeïsche graven, zal in deze studie ervanuit gegaan worden dat
‘Grave I’, ‘Grave V’, Grave VII’, ‘Grave IX’ en ‘TT32’ onder deze 22 tomben vallen.
174
Landvatter 2013, 130.
175
Landvatter 2013, 138.
176
Landvatter 2014, 130. Vaak wordt deze grafkamer aangeduid als Grieks-Romeins. Een Ptolemeïsche datering
is namelijk niet uit te sluiten.
177
Landvatter 2013, 138. Keramieken amfora’s uit ‘Grave I’ worden gedateerd tot in de Romeins-Byzantijnse
periode. Dit geeft aan dat de funeraire gewoonten uit de Ptolemeïsche periode niet beperkt waren tot deze
tijd.
172
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Graf VII
Graf VII bevond zich ook in de Assasif necropool en is uitgehouwen tijdens de 25e Dynastie. In de
tombe zijn drie grafkamers gevonden die in de Ptolemeïsche periode zijn uitgehouwen. In verband
met instortingsgevaar is slechts één kamer uitgegraven.178 In deze grafkamer zijn vijf mannelijke
schedels gevonden. Verder bevond zich een stenen bank in de cultuskamer waar ook
cultusartefacten, een waterbassin en keramieken en tichelstenen installaties zijn aangetroffen.
Daarnaast is een grote variëteit aan grafgiften aangetroffen zoals beeldjes van valken, Ba-vogels en
de kroon van een Ptah-Sokar-Osiris beeldje. Verder zijn fragmenten van een sarcofaag en altaar
gevonden en zowel kartonnen, keramieken en houten hoofdsteunen. Daarnaast zijn kartonnen
mummieomhulsels aangetroffen en delen van touw.179
Tombe TT32
Tombe TT32 in de Sheikh abd el-Qurna necropool dateert uit de 19e Dynastie. In deze tombe zijn de
grootste veranderingen uitgevoerd; vier nieuwe kamers zijn naast de originele grafkamer
uitgehouwen. De restauratie en veranderingen zorgden voor een groter aantal rustplaatsen. Deze
toevoeging van een volledige nieuwe laag kamers moet bijzonder veel gekost hebben. Opvallend is
daarom dat men ervoor gekozen heeft om geen nieuwe tombe te bouwen, maar oude graven
opnieuw te gebruiken. In het licht van traditie is dit echter niet een unieke trend. Uit de oudEgyptische tijd zijn er eveneens voorbeelden van hergebruik van graven, zo werd Wahibre in de
dertigste Dynastie begraven in een nieuw uitgehouwen ruimte in de tombe van Ankh-Hor die dateert
uit de Saïtische periode (26e Dynastie).180 In het graf zelf zijn enkele artefacten gevonden: fragmenten
van een kist, karton, lijkgewaden, linnen amuletten, hypocephali, een djed-pilaar amulet, Ptah-SokarOsiris beeldjes, keramiek en fragmenten van het Dodenboek.181 Een djed-pilaar komt uit het
Egyptische hiërogliefenschrift en heeft de associatie gekregen met de god Ptah, vooral sinds het
Nieuwe Rijk met Osiris. Hij staat symbool voor stabiliteit en komt voornamelijk voor rond de
necropolen van Memphis.
Tombe TT32 is bovendien om een andere reden interessant, namelijk wegens de enorme
hoeveelheid menselijke resten in de verschillende grafkamers. In de tombe moeten minimaal 312
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Landvatter geeft hierbij niet aan hoe bekend is dat ook de andere twee grafkamers Ptolemeïsch zijn.
Aangezien deze kamers niet besproken worden, kan ik hierover geen uitspraak doen. Daarbij komt bovendien
dat in deze studie enkel naar het Ptolemeïsche archeologisch materiaal gekeken wordt. Omdat er überhaupt
nooit materiaal uit de andere twee kamers gehaald is, staat het los van dit onderzoek.
179
Landvatter 2013, 138. Naar tabel 12 uit Budka 2010, 123.
180
Landvatter 2013, 131.
181
Landvatter 2013, 138.
Een hypocephalus is een discusvormig amulet dat men onder de hoofden van de overledenen legden als
bescherming in het hiernamaals. Hypocephali symboliseerden het oog van Ra en de eerste voorbeelden uit
graven dateren uit de Saïtische periode.
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volwassenen zijn bijgezet. Hierbij moet wel worden vermeld dat deze lichamen dateren tussen het
Nieuwe Rijk en de Romeinse periode. Twee delen van de tombe zijn zeker gebruikt in de
Ptolemeïsche periode, vandaar dat de grote voorhal (kamer I) en het onderste deel van de tombe
(kamers VIII-XIV) hier centraal staan.182 In beide kamers zijn voornamelijk zogenaamde ‘zwarte
mummies’ gevonden. Dit zijn lichamen die een mummificatieproces hebben doorlopen waarbij
vooral hars en bitumen gebruikt is. Deze manier van mummificeren was vooral gebruikelijk in de
Ptolemeïsche en Romeinse periode. Uit een schema waarin de leeftijd, geslacht en MNI (Maximum
Number of Individuals) zijn opgenomen zijn geen bijzondere uitschieters behalve dat kinderen
relatief gezien weinig voorkomen.183 Dit kan volgens Landvatter duiden op een andere traditie
rondom kindersterfte aangezien er ook weinig jongeren gevonden zijn. Een andere reden voor de
schaarsheid is ‘preservation-bias’.184
TT -400Aangrenzend aan TT 32 is in 1984 nog een tombe door Hongaarse archeologen ontdekt, TT -400-.
Deze tombe bevindt zich in de Sheikh abd el-Qurna necropool en bestaat uit een voorhal, twee
kamers, enkele zijstructuren, een dwarsgang en een neerwaartse toegangsweg waar resten van
Ptolemeïsche deurposten gevonden zijn. Aangezien tot in 2012 archeologische expedities hebben
plaatsgevonden, is enerzijds nog niet alles tot in detail verwerkt, anderzijds zijn nog niet alle ruimtes
uitgegraven.185 Duidelijk is dat de tombe in eerste instantie gebouwd is voor ene Khamin, een
schrijver van de schatkist van Amun, en zijn vrouw Raia.186 Door de decoratie wordt de tombe
gedateerd in de 19e Dynastie maar zij is lange tijd regelmatig in gebruik geweest.187 In de tombe is
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Zoals Landvatter zelf ook al aangeeft is kamer 1 hoogstwaarschijnlijk sterk verstoord omdat de kamer het
dichtst bij het aardoppervlakte ligt en dus het snelst door plunderaars bereikt kan worden. Bovendien is het
goed mogelijk dat plunderaars lichamen of artefacten verplaatst hebben uit verder gelegen kamers naar de hal.
Vandaar dat deze kamer een verstoord beeld geeft. Bovendien is onzeker of elementen in situ daar wel in
eerste instantie lagen.
Daarentegen is het aannemelijk dat de lichamen gevonden in de onderste laag, de bijgebouwde
kamers, niet naar beneden gebracht zijn. Het is logischer dat lichamen omhoog gebracht zijn dan andersom.
Vandaar dat deze kamers waarschijnlijk de meest onverstoorde omgeving hebben en de lichamen in situ ook
daadwerkelijk daar in de Ptolemeïsche periode gelegd zijn.
183
Landvatter 2013, 141. De auteur gebruikt een schema van een andere auteur, Fóthi, maar legt niet uit wat
de verschillende elementen betekenen. Hierdoor is het schema onduidelijk en is het lastig om hieruit conclusies
te trekken.
184
Landvatter 2013, 142. Landvatter erkent zelf ook de moeilijkheid in zijn geopperde verklaring. Een andere
interpretatie van de zeldzaamheid is de ‘preservation-bias’. Een uitleg waarom infantiele lichamen sneller
zouden vergaan wordt niet gegeven, waardoor het een open optie blijft. Het alternatief is echter ook
gebaseerd op een zwak argument. Hierdoor is het niet mogelijk om een bepaalde lijn te volgen.
185
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 189.
186
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 189. PN I, 264.8. & PN I, 220.8.
187
Zowel naar de Derde Tussenperiode als naar de Saïte periode zijn vele aanwijzingen in artefacten en
decoratie. Opvallend is de vondst van verschillende vaten, vooral een oost-Griekse amfoor en een Attische
‘brush-banded’ amfoor, een laat-geometrisch/vroeg-archaïsche stijl.
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uitermate veel Ptolemeïsch vondstmateriaal aangetroffen.188 De dwarsgang bevat vooral veel
Ptolemeïsche resten waaronder menselijke resten van ten minste 49 mummies. De verdeling qua
leeftijd is als volgt: 24 volwassenen, 2
jongeren en 23 kinderen. Deze verdeling
verschilt aanzienlijk met die van TT32,
waardoor Landvatters mogelijke
verklaringen voor de afwezigheid van
kinderlichamen niet opgaat. Zowel
preservation bias als een andere traditie
zijn niet te verenigen met het grote
aantal kinderlichamen in TT -400-.
90% van de mummies zijn te
scharen onder de zwarte mummies.189 De
organen zijn vaak verwijderd en de

Figuur 6: Ptolemeïsche kartonnen mummieomhulsel uit TT -400-.

ledematen vastgebonden met
palmtakken om het lichaam in de vorm van een mummie te leggen. In twee gevallen zijn dure, rode
linten gebruikt voor het inwikkelen van de mummie. Dit gebruik staat ook beschreven in het oude
Ritueel van Balsemen.190 De Ptolemeïsche periode waarin TT -400- in gebruik moet zijn geweest is
waarschijnlijk gedurende de late derde eeuw en de tweede eeuw voor Christus op basis van de stijl
van de verschillende objecten.191
Uit TT -400- zijn vooral de kartonnen mummieomhulsels interessant aangezien er veel zijn
gevonden. De maskers zijn vaak fel polychroom gekleurd en op het omhulsel zijn oud-Egyptische
formules gevonden waaronder voornamelijk de Nutformule en offerformules. Ook naast de nek van
een valk is hoofdstuk 19 van het Dodenboek geschreven (figuur 6), wat een opvallend korte passage
is.192 Verder zijn er veel Egyptische goden geschilderd op het omhulsel; zo komen de zonen van
Horus, Isis, Nephthys en Osiris erop voor. Fragmenten van de omhulsels zijn hergebruikt textiel; een
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Zoals ook bij andere graven is hier ook onduidelijkheid in verband met plunderingen. De vraag is of alle
artefacten in situ ook daadwerkelijk daar neergelegd waren voor de overledenen. Plunderingen hebben de
omgeving verstoord door het eventuele verplaatsen van artefacten. Bovendien zijn oudere schachten ook
gevuld met Ptolemeïsche en Romeinse artefacten waardoor de oudere delen van de tombe eveneens
verstoord zijn.
189
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 190.
190
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 190-191. Deze rode linten zijn ook gevonden in hetzelfde graf bij een
lijkgewaad van een Osiris die gedateerd wordt in de Romeinse Keizertijd. Hierdoor is een romeinse datering
voor de mummies geopperd. Desalniettemin zijn er bijzonder veel Ptolemeïsche artefacten gevonden,
waardoor de meerderheid van de mummies volgens Schreiber, Vasáros en Almásy toch Ptolemeïsch zijn.
191
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 192.
192
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 195.
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voorbeeld is een geruit voetenomhulsel gemaakt van een tuniek.193 Het hergebruik van karton en
linnen komt in ten minste vijf andere begravingen voor waar ook mummies in meerdere lagen
omwikkeld waren. Die trend lijkt op te komen in de derde eeuw v.C. en was sterk in de mode in
Thebe gedurende de tweede eeuw v.C. Deze trend komt overeen met de Ptolemeïsche stijl, een
rood-witte bovenlaag op een zwarte onderlaag. De decoratie van de mummie lijkt verder te passen
in de Thebaanse traditie in de Ptolemeïsche tijd. Hiervan getuigen textiel amuletten en linnen linten
met formules. Op het mummieomhulsel zijn bovendien regelmatig Dodenboekpapyri vastgelijmd,
daarnaast werden kledingstukken vastgemaakt aan het linnen voor de overledene en hadden
mummies vaak een linnen kapje op. Al deze manieren van decoreren zijn typisch voor Thebaanse
dodenbehandeling in de Ptolemeïsche tijd.194 Uit TT -400- geldt een homogene behandeling van de
overledenen en een standaard stijl en grafsamenstelling.
Grafgiften in grafkisten lijken ongebruikelijk te zijn in deze periode. Dit verklaart de
onmogelijkheid om grafgiften aan specifieke mummies toe te schrijven, naast de wanorde door de
vele plunderingen. De Ptolemeïsche artefacten die gevonden zijn in TT -400- zijn de volgende: een
stenen schaal met een rozet, keramieken vaten, enkele kopjes en potten met decoratie van
Lotusbloemen en horizontale banden. Verder zijn er fragmenten gevonden van grote, peervormige
vaten, flessen met lineaire decoratie en kookschalen. Daarnaast zijn enkele fragmenten gevonden bij
een offertafel vlakbij de ingang. Dit duidt op restanten van een funeraire cultus in de tombe zelf.
Graf IX
Het laatste graf waarover relatief veel bekend is, is Graf IX in Assasif. Dit graf dateert uit de Saïtische
periode maar werd toen niet in die hoedanigheid gebruikt. Waarschijnlijk fungeerde de ruimte als
een balsemingwerkplaats.195 De twee bij gegraven ruimtes werden als menselijke rustplaatsen
gebruikt. In een kamer die in eerste instantie deel was van de balsemingwerkplaats zijn enkele
artefacten gevonden die mogelijk als grafgiften gegeven waren.196 Zo zijn er sandalen, beeldjes van
valken, verschillende vaten, deksels van vaten, keramiek, karton, een vleugel van een scarabee en
oesjabti’s. Daarnaast zijn er nog twee andere kamers gevonden, de noord- en zuidkamer, waarin
funeraire artefacten en benodigdheden zijn aangetroffen. Zo zijn in de noordkamer meerdere
offertafels gevonden, stelai, keramiek en reliëf- en deurfragmenten. De zuidkamer bevatte ook
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Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 195-196.
Schreiber, Vasáros & Almásy 2015, 196.
195
Landvatter 2013, 131.
196
Landvatter bespreekt in tabel 4.5 ‘summary of evidence for Ptolemaic burial assemblages’ maar geeft
daarbij niet aan welke artefacten daadwerkelijk als grafgiften bedoeld waren en waarom deze dingen per se tot
de grafcontext behoren. De auteur stelt enkel dat de kamer een funerair karakter heeft. Mogelijkerwijs zijn dit
restanten van de balsemingwerkplaats. In verband met onduidelijkheid in de secundaire literatuur kan niet
worden aangetoond of de artefacten daadwerkelijk grafgiften waren. Het kan overigens ook niet worden
uitgesloten op basis van de literatuur.
194
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meerdere offertafels, gegraveerde stenen, fragmenten van een schijndeur en een echte deur,
reliëffragmenten en ook veel keramiek. De toegevoegde kamers die zijn bij gegraven kunnen zeker in
een funeraire context geplaatst worden en de artefacten hebben gediend als grafgiften. In de eerste
schacht is een offertafel aangetroffen en keramiek, oesjabti’s en faïence vaten. In de tweede schacht
zijn meerdere offertafels gevonden en veel keramiek.
Hoewel enkele graven en hun grafgiften goed gedocumenteerd zijn, is de meerderheid van de graven
verstoord. De grafgiften uit zowel de nieuw gebouwde graven als de hergebruikte zijn bovendien
schaars door de vele plunderingen in de oudheid zelf. Aangezien het onmogelijk is om een volledig
beeld te krijgen van de artefacten in Ptolemeïsche tomben in Thebe aan de hand van deze enkele
graven, is het best mogelijke beeld dat naar voren komt gebaseerd op een algemene samenstelling
van artefacten.197 Qua sociale lagen is deze samenstelling beperkt, het betreft namelijk enkel graven
van de elite.198 Onder de soorten artefacten vallen een stenen sarcofaag, een geschilderde en
ingegraveerde set van twee houten buitenkisten, een kartonnen mummieomhulsel met een
kartonnen masker, lijkwaden, oesjabtis, een Ptah-Sokar-Osiris standbeeldje, een kopie van het
Dodenboek en amuletten en juwelen in de mummiebanden waaronder hypocephali. Keramiek is in
allerlei verschillende Ptolemeïsche graven gevonden net zoals netten van kralen.199
In vergelijking met het oude Egypte en het oude Thebe, lag de nadruk in Ptolemeïsche graven
meer op de mummie zelf dan op de funeraire omgeving. Een verandering lijkt echter wel te hebben
plaatsgevonden gedurende de derde eeuw v.C., namelijk de wisseling van een gewoonte van
meervoudige kisten naar een enkel kartonnen omhulsel. Daarnaast verdwijnen de lijkgewaden en
Ptah-Sokar-Osiris beeldjes uit de grafkamers en andere funeraire teksten nemen de plaats in van het
Dodenboek.200

Deelconclusie
Het archeologische vondstmateriaal uit Thebe is veelzijdig maar tegelijkertijd ook onbeduidend. Er
zijn veel graven gevonden in de regio, ook uit de Ptolemeïsche periode, maar daarover is relatief
weinig geschreven. Dientengevolge is het overzicht en de analyse van de verschillende aspecten van
de graven enigszins oppervlakkig gebleven. Desalniettemin zijn wel degelijk conclusies te trekken op
basis van de primaire en secundaire bronnen. Zo is er een tweedeling te maken tussen de graven:
enerzijds nieuw gebouwde graven, anderzijds hergebruikte graven.
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Landvatter 2013, 136.
Dit is op zich geen probleem voor deze studie aangezien ook in Alexandrië voornamelijk elite graven
gedocumenteerd zijn. Het archeologisch materiaal en de archeologische verslagen hebben simpelweg vooral
betrekking op de elitecultuur.
199
Landvatter 2013, 136. Deze werden vaker door de middenklasse in plaats van de elite gebruikt.
200
Landvatter 2013, 137.
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Wat betreft deze eerste groep is er één type graf gevonden door verschillende archeologen,
waaronder Carter, Carnarvon en Winlock. Dit type is gebouwd uit tichelsteen en bevat bijzonder veel
componenten die toe te schrijven zijn aan de oud-Egyptische traditie. Zo zijn faience blauwe
artefacten gevonden, een set canopen, inscripties van oude formules, oesjabti’s en beeldjes van Bavogels en zijn Egyptische goden afgebeeld. Daarnaast zijn enkele altaren gevonden en grafkisten
waarin mummies neergelegd waren. Voor zover de literatuur aangeeft, lijken de graven de oudEgyptische traditie te volgen in zowel dodenbehandeling als decoratie en grafgiften.
Over de hergebruikte graven zijn meer details bekend waardoor enkele casusstudies gedaan
konden worden. De algemene structuur van het graf is niet ongebruikelijk. Aangezien het over
bijgegraven kamers gaat, was men beperkt in ruimte en mogelijkheden om de ruimte te benutten.
Mogelijk is toentertijd daarom een pragmatische keuze gemaakt om loculusgraven toe te voegen
zoals in Graf I. Praktische aspecten komen echter weinig aan bod in de literatuur, slechts in enkele
tomben wordt een waterbassin genoemd zoals in Graf VII en offertafels zoals in Graf IX en TT -400-.
Daarnaast lijkt er een voorkeur te zijn voor mummificatie.201 Wat blijkt uit een hoge hoeveelheid van
(zwarte) mummies en de daarbij behorende mummieomhulsels en lijkgewaden. Men lijkt hierin
deels de oud-Egyptische traditie te volgen, wat bijvoorbeeld blijkt uit de rode linten in TT -400-.
Daarnaast zijn er echter ook nieuwe trends die opkomen in de Ptolemeïsche periode, zoals het
bevestigen van kleding aan de mummie en textiele amuletten.
Hoewel de grafgiften niet gekoppeld kunnen worden aan specifieke lichamen, zijn er
duidelijke gebruiken. Zo komen in de meeste graven oesjabtis, Ptah-Sokar-Osiris standbeeldjes,
kopieën van het Dodenboek en amuletten en juwelen in de mummieomhulsels, bijvoorbeeld
hypocephali, veel voor.

Algemene conclusie
De laatste stap van dit hoofdstuk is een analyse van al het archeologisch materiaal dat behandeld is.
De funeraire cultuur in Alexandrië en Thebe heeft weliswaar overeenkomsten maar voornamelijk de
verschillen zijn naar voren gekomen. De steden liggen geografisch ver uit elkaar en konden daardoor
hun eigen trends en tradities volgen. In de nieuwe stad Alexandrië zijn alle graven nieuw gebouwd en
volgden de grotere tomben de structuur van Hypogeum A. In Thebe ligt dit anders; er zijn nieuw
gebouwde graven aangetroffen, die een homogene structuur hebben, maar de meeste graven zijn
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Landvatter 2013, 140. Hij stelt dat er zowel witte als zwarte mummies uit de Ptolemeïsche periode
gevonden zijn naast een grote hoeveelheid ‘skeletonized remains’. Of hij hiermee bedoelt dat er
inhumatiegraven aangetroffen zijn, lijkt zo maar maakt hij niet duidelijk. Dit is namelijk het enige zinnetje dat
de auteur aan inhumatiebegrafenissen zou besteden. Wat mij betreft is dit te weinig voor een grote
hoeveelheid skeletten die een andere lijkverzorging zouden hebben naast mummificatie. Vandaar dat ik het
lees als skeletten die eventueel gemummificeerd zijn, maar waarvan geen restanten van een mummieomhulsel
zijn gevonden.
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hergebruikt. Schreiber, Vasáros & Almásy stellen dat vanaf het midden van de Ptolemeïsche periode
het hergebruiken van tomben exclusief was, nieuwbouw kwam niet meer voor.202 Hierbij is belangrijk
te stellen dat in Alexandrië relatief gezien veel meer onderzoek en opgravingen zijn gedaan dan in
Thebe waardoor een exacte vergelijking onevenredig is.
Wat betreft de praktische aspecten zijn, opnieuw, voor Alexandrijnse tomben meer details
beschikbaar. In Alexandrië is bijna altijd watertoevoer aanwezig voor het uitvoer van funeraire
rituelen. Bovendien zijn nisjes en altaren in grote hoeveelheid aangetroffen. In Thebe zijn ook altaren
en vooral offertafels gevonden en een enkele keer een waterbassin. De noodzaak voor watertoevoer
lijkt in Thebe minder te zijn geweest dan in Alexandrië. Mogelijk is dit te verklaren door de
Thebaanse choachytes, die als libatiepriesters verantwoordelijk waren voor de plengoffers. Een
andere verklaring volgt uit de geografie van beide steden: Alexandrië ligt weliswaar in de Nijldelta
maar de tomben bevinden zich niet nabij water waardoor watertoevoer binnen de graven gebaat
was. In Thebe werden lichamen bijgezet aan de westkant van de Nijl waardoor water altijd in de
buurt was en niet noodzakelijk naar de graven zelf moest worden geleid.
De methode van lijkverzorging in Alexandrijnse graven heeft een opvallend groot contrast
met dat in Thebaanse graven. In Alexandrië komt relatief vaak crematie voor, terwijl in Thebe daar
geen enkele aanwijzingen of sporen voor zijn. Mummificatie is daarentegen in Thebe een belangrijke
traditie, in tegenstelling tot Alexandrië waar in slechts twee gevallen mummies gevonden zijn. De
datering van deze mummies is bovendien te betwisten. Inhumatie is in Alexandrië de meest
gebruikelijke vorm van lijkbezorging, in Thebaanse tomben komt deze methode van lijkverzorging
ook voor.
Over decoratie kan kort gesproken worden; in Alexandrië zijn alle soorten decoratie goed
vertegenwoordigd. Vooral de wanddecoratie geeft het multiculturele karakter van de stad weer. In
Thebe is geen decoratie gevonden, op enkele nieuw gebouwde graven na, die op de buitenwanden
geschilderd waren. Grafgiften zijn er daarentegen in overvloed gevonden in beide steden. In
Alexandrië zijn vooral giften gevonden die hun oorsprong hebben in de Griekse cultuur. Deze trend
lijkt echter wel af te zwakken in de loop der tijd. In Thebe passen eigenlijk alle grafgiften in de oudEgyptische traditie.
Thebe en Alexandrië hadden duidelijk elk een eigen funeraire cultuur. Op alle onderzochte
aspecten zijn de verschillen groot. Dit heeft voornamelijk te maken met de sociaal-culturele
omstandigheden van de steden. Hoewel in Thebe ook attestaties zijn van Griekse migranten, is er van
deze cultuur amper iets te merken in de dodenbehandeling. Men hield zich voornamelijk aan de
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bekende tradities vast, zoals mummificeren. Dit sluit echter kleinere aanpassingen en veranderingen
aan het funeraire systeem niet uit, het betekent slechts dat men niet compleet omsloeg wat betreft
dodenbehandeling. Uit bijna alle aspecten in Alexandrijnse tomben blijkt het multiculturele karakter,
ook de relatief snelle wisseling van funeraire ideeën komt hieruit naar voren.
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Literatuur
In dit hoofdstuk zullen verschillende klassieke auteurs en hun werken besproken worden. Aangezien
veel teksten over de Ptolemeïsche dodenbehandeling in Hiërogliefenschrift, het Hiëratische schrift of
Demotisch zijn geschreven en deze alle drie buiten mijn talenkennis vallen, zal de focus op Griekse
literatuur worden gelegd.203 Hoewel Herodotus’ verslag van de Egyptische dodenbehandeling een
informerend werk is, is in deze studie Diodorus Siculus’ beschrijving boven die van Herodotus
verkozen. De reden hiervoor is de tijd waarin en waarover geschreven is, waardoor Diodorus’ verslag
ons accuratere informatie verschaft. Desalniettemin zal Herodotus’ Historiën gebruikt worden als
toevoeging op Diodorus en als vergelijkingsmateriaal. De in het Grieks schrijvende Romeinse auteur
Strabo vermeldt een enkele keer in zijn Γεωγραφικά tomben of zaken met betrekking tot
dodenbehandeling, om welke reden deze aan het eind van het hoofdstuk beknopt behandeld zal
worden.
Eerst zullen de sociaal-culturele context van de auteur en zijn werk behandeld worden. Zoals
al eerder aangegeven is, kleuren de identiteit en het referentiekader van de schrijver zijn of haar
werk. Om een goede interpretatie te geven van het desbetreffende werk en conclusies te trekken
over de identiteit van de bevolking die daarin besproken wordt, is de context een essentieel deel van
deze hermeneutische methodiek. Op deze manier kunnen identity markers bovendien herkend
worden met de nodige achtergrondinformatie over de auteur zelf.

Diodorus Siculus en de eerste eeuw voor Christus
Een van de belangrijkste klassieke auteurs voor dit onderzoek is de Siciliaanse historiograaf Diodorus.
Vermoedelijk is hij geboren in Agyrion en is hij een leeftijdsgenoot van Julius Caesar.204 Een exact
geboorte- en sterfjaar van Diodorus zijn onbekend zoals veel andere persoonlijke feiten. Op één
andere vermelding in Hiëronymus’ Chronica na komt alle informatie over Diodorus zelf uit zijn opus
magnum: Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη.205 Ondanks de schaarsheid en subjectiviteit van de informatie is het
wel mogelijk dat de informatie over zijn geboorte- en sterfplaats klopt; een funeraire inscriptie uit
Agyrion bevat namelijk de tekst:206 ‘Diodorus, zoon van Appolonius’.207 Verder nemen we aan dat
Diodorus Siculus veel gereisd heeft in het mediterrane gebied. Tussen 60 en 56 voor Christus zou hij
door Egypte gereisd hebben, althans zo zegt hij zelf in Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη 1.44.1.
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Dit werk bestond uit veertig boeken waarvan slechts de eerste vijf boeken en boek 11 tot en
met 20 zijn overgeleverd. Zijn ambitie was het schrijven van een universele geschiedenis (κοινὴ
ἱστορία) gebaseerd op historische gebeurtenissen sinds het begin der tijden tot zijn eigen tijd.208 De
fragmenten die in de bespreking aan bod komen, zijn alle onderdeel van boek I. Dit boek gaat louter
in op Egypte en de gewoonten van het land. Hoofdstuk 1 tot 30 behandelen de geschiedenis van het
land, zowel de mythologische als de historische. Vervolgens bespreekt Diodorus in hoofdstuk 30 tot
42 de flora en fauna van het land met bijzondere aandacht voor de rivier de Nijl. Vervolgens
behandelt hij in hoofdstuk 42 tot 69 de eerste farao’s waarna het deel volgt dat specifiek voor dit
onderzoek van belang is: de Egyptische gewoontes en religie.
Het werk van Diodorus is in de moderne tijd slecht ontvangen. De oude opvatting was
negatief, namelijk dat Diodorus veel van zijn informatie letterlijk had overgenomen van andere
auteurs.209 Het vocabulaire is namelijk in sommige passages bijzonder overeenkomstig. Hoewel het
negatieve beeld op Diodorus’ werk in de loop van de twintigste eeuw is verzwakt, is het idee blijven
hangen van Diodorus als slechte historiograaf.210 Men slaat hem bovendien vaak over in het rijtje van
goede historiografen onder andere door zijn verwijzingen naar godheden en zijn filosofische insteek
zo nu en dan.211 Martin Stadler stelt dat Diodorus’ werk als secundaire literatuur moet worden
beschouwd.212 Hij concludeert echter niet uit dat Diodorus’ verslag onbruikbaar is, het moet enkel als
secundaire literatuur behandeld worden. Chamoux, Bertrac en Vernière geven juist in hun inleiding
een positiever beeld van Diodorus. Zij zijn voornamelijk gefocust op de tijdsgeest en plaatsen hem
daarbinnen om zo zijn positie te verklaren. In de passage ‘L’univers de Diodore’ gaan ze hier specifiek
op in.213 De verklaring van het wisselende perspectief in vergelijking met dat van Oldfather zit hem in
het dertigjarig verschil. Zoals Oldfather aangaf, is het negatieve beeld op Diodorus genuanceerd. Een
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tendens die doorgezet heeft en tot het positievere resultaat gekomen is in de uitgave van Chamoux,
Bertrac en Vernière. Zij beëindigen hun passage met de volgende toepasselijke woorden: ‘Acceptons
l’œuvre telle qu’elle est, sans lui demander ce que son auteur ne prétendait pas apporter.’214
Het is van belang bij de bespreking van Diodorus’ fragmenten om zijn doel en sociaalpolitieke
omgeving te begrijpen. Allereerst is Diodorus een man die een degelijke opleiding heeft genoten, wat
blijkt uit zijn vele verwijzingen naar poëzie en zijn kennis van verschillende genres.215 Daaruit
afleidend zal hij van welgestelde status en cultureel geëngageerd zijn geweest.216 Een andere
aanwijzing voor zijn hoge en vooral rijke status is zijn kritiek op de welvaart van de middenklasse.217
Bovendien was hij goed bekend met de contemporaine politieke situatie wat blijkt uit zijn wens om
de politiek van de eerste eeuw voor Christus te behandelen in een historisch werk. De keuze voor dit
genre zal ook gemaakt zijn omdat hij meende gaten te moeten vullen in contemporaine
historiografische werken.218 Bovendien was er tot dan toe geen werk dat een universele geschiedenis
beschreven had tot zijn eigen tijd, een werk dat de geschiedenis van alle culturen bevatte:
‘κειμένης γὰρ τοῖς ἀναγινώσκουσι τῆς ὠφελείας ἐν τῷ πλείστας καὶ ποικιλωτάτας περιστάσεις
λαμβάνειν, οἱ πλεῖστοι μὲν ἑνὸς ἔθνους ἢ μιᾶς πόλεως αὐτοτελεῖς πολέμους ἀνέγραψαν, ὀλίγοι δ᾿
ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων ἀρξάμενοι τὰς κοινὰς πράξεις ἐπεχείρησαν ἀναγράφειν μέχρι τῶν καθ᾿
αὑτοὺς καιρῶν, καὶ τούτων οἱ μὲν τοὺς οἰκείους χρόνους ἑκάστοις οὐ παρέζευξαν, οἱ δὲ τὰς τῶν
βαρβάρων πράξεις ὑπερέβησαν, ἔτι δ᾿ οἱ μὲν τὰς παλαιὰς μυθολογίας διὰ τὴν δυσχέρειαν τῆς
πραγματείας ἀπεδοκίμασαν, οἱ δὲ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἐπιβολῆς οὐ συνετέλεσαν, μεσολαβηθέντες
τὸν βίον ὑπὸ τῆς πεπρωμένης.
τῶν δὲ τὴν ἐπιβολὴν ταύτης τῆς πραγματείας πεποιημένων οὐδεὶς προεβίβασε τὴν ἱστορίαν
κατωτέρω τῶν Μακεδονικῶν καιρῶν·’219
‘Want hoewel het voordeel voor hun lezers ligt in het opnemen van een zeer vele en zeer gevarieerde
toestanden, hebben de meeste auteurs onafhankelijke oorlogen van één volk of één stad genoteerd.
Maar weinigen pakten het aan om de gemeenschappelijke daden te noteren tot de tijd van henzelf
nadat ze waren begonnen vanaf het begin der tijden. Ook zetten sommigen van hen hun eigen tijden
niet naast iedere zaak, en anderen hebben de daden van barbaren overgeslagen. Maar nog weer
anderen hebben de oude mythologieën door de moeilijkheid van de studies verworpen, sommigen
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hebben niet de oorsprong van hun plan voltooid, omdat ze in het midden van hun leven werden
getroffen door het lot.
En van hen die het plan van deze studie hebben afgemaakt, heeft niemand de geschiedenis
gevorderd van de Macedonische tijden af aan.’
Diodorus schreef een historiografisch werk omdat hij historiografie zag als genre van de feiten en
weinig poespas; in de inleiding van zijn twintigste boek beschuldigde hij hier namelijk vele
historiografen van.220 Zijn doel was juist het tegenovergestelde te vervaardigen: een universeel
historiografisch werk gebaseerd op feiten zonder overbodige digressies. Bovendien moest dit werk,
zoals alle historiografische werken volgens hem, een toevoeging zijn voor de ervaring van een
individu en hem of haar deugdzame lessen over het leven leren.
De tijd waarin deze auteur leefde was er een vol politieke en economische veranderingen.
Tijdens zijn reistochten langs kustplaatsen van de Middellandse Zee tussen 70 en 55 v.C. zag hij het
hele gebied onder Romeins gezag vallen.221 Hoewel Egypte in naam onafhankelijk was, bestond het
lokale gezag enkel door de gunst van de senaat. Diodorus had als buitenstaander een kritische
houding tegenover Rome wat betreft enkele politieke zaken.222 Zo nam Diodorus Octavianus het
neerslaan van Siciliaanse steden als vergelding voor hun tegenstand in de burgeroorlog kwalijk.223
Mogelijk heeft het vijandige beeld van Octavianus en überhaupt van Romeinen zijn werk beïnvloed.
Tijdens Diodorus’ reizen heeft hij onder andere Egypte bezocht. Waarschijnlijk heeft de
auteur zelfs in het land gewoond, althans zo zegt hij zelf:224
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‘καὶ τοῦτ᾿ οὐκ ἐξ ἀκοῆς ἡμεῖς ἱστοροῦμεν, ἀλλ᾿ αὐτοὶ κατὰ τὴν γεγενημένην ἡμῖν ἐπιδημίαν κατ᾿
Αἴγυπτον ἑορακότες.’225
‘En dit kwamen wij te weten niet door een bericht, maar omdat we het zelf gezien hebben gedurende
ons plaatsgevonden verblijf in Egypte.’
Diodorus maakte uitgebreid gebruik van documenten uit de koninklijke archieven van de Lagiden in
Alexandrië en hij ontmoette vanaf 59 v.C. al buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.226 Daarnaast
heeft hij vele Egyptische priesters direct gesproken.227 Naast deze verwijzingen naar Egypte geeft de
keuze voor Egypte als hoofdthema van zijn eerste boek weer welke status het land had. De reden
daarvoor heeft hij weergegeven in de passage voorafgaand aan de behandeling van Egypte.
‘ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπτον θεῶν τε γενέσεις ὑπάρξαι μυθολογοῦνται, αἵ τε τῶν ἄστρων ἀρχαιόταται
παρατηρήσεις εὑρῆσθαι λέγονται, πρὸς δὲ τούτοις πράξεις ἀξιόλογοι καὶ πολλαὶ μεγάλων ἀνδρῶν
ἱστοροῦνται, ποιησόμεθα τῆς ἱστορίας τὴν ἀρχὴν διὰ τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον πραχθέντων.’228
‘Ze zeggen dat in Egypte de oorsprongen van de goden zijn begonnen en dat hier de eerste
observaties van de sterren zijn gedaan, en ze vermelden bovendien vele daden waardig en van de
grote mannen, daarom zullen wij het begin van de geschiedenis maken aan de hand van de daden
verspreid over Egypte.’
Hoewel hij de voorkeur gaf aan Egypte boven andere oosterse beschavingen, schaarde hij de
Egyptenaren onder de barbaarse volkeren.229 Bovendien gaf hij zelf aan dat Grieken (en daaruit
afleidend Grieks-schrijvenden) superieur waren aan barbaren door het bezit van het schrift.230
Hoewel het woord ‘βάρβαρος’ verschillende betekenissen kan hebben, is het onwaarschijnlijk dat
het in deze context positief bedoeld moet zijn geweest.231 Bovendien is deze karakterisering van het
Egyptische volk tegenstrijdig aangezien de Egyptenaren wel degelijk een geschrift bezaten.
Niettemin geeft hij een uitgebreid overzicht van de Egyptische cultuur en verkiest hij een
enkele keer de Egyptische verklaring voor een fenomeen boven de Griekse.232 Bovendien maakt hij
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vaak de vergelijking tussen Griekse en Egyptische gewoontes waarbij hij de Egyptische gebruiken
over het algemeen boven de Griekse plaatst.233 Gezien deze ambigue visie op de Egyptische cultuur,
is er in ieder geval geen stellige bias tegen de Egyptenaren te stellen. Zijn focust ligt voornamelijk op,
volgens hem, wonderbaarlijke zaken van de Egyptische cultuur, zoals gebruikelijk was onder
hellenistische geleerden. Deze trend zette Diodorus voort in zijn werk onder het mom van
nieuwsgierigheid creëren onder zijn lezers.234 Diodorus heeft dus een enigszins fascinerend beeld
geschreven, zeker wat betreft de Egyptische dodenbehandeling.

Diodorus Siculus’ Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, boek 1
Nu een beter beeld van de sociaal-culturele context van de auteur en het werk naar voren is
gekomen, zal interpretatie van Diodorus’ werk zelf gegeven worden.235 De auteur begint in de
passage over de specifieke Egyptische gewoontes (hoofdstuk 69-98) met zijn criteria; ten eerste
moeten zaken verrassend zijn en ten tweede moeten ze een positieve bijdrage leveren aan de
lezers.236 Deze eisen passen bij zijn algemene visie op historiografie. Daarbij vermeldt hij nogmaals
dat hij niet de digressies van vorige auteurs als Herodotus volgt en zich baseert op officiële
aantekeningen van priesters.237 Deze directe kritiek op Herodotus is opvallend aangezien Diodorus
ongetwijfeld veel ontleent aan de Historiën.238 Diodorus vertrouwt echter op zijn eigen documentatie
in plaats van de wonderen beschreven door Herodotus. Zijn bewondering voor de wereldberoemde
historiograaf staat hem niet in de weg deze toch te bekritiseren. Waarschijnlijk volgde hij de
consensus onder hellenistische geleerden, namelijk dat Herodotus in diskrediet gebracht was.239
In dezelfde passage gebruikt Didorus het woord ἀναγραφαῖς om zijn bronnen aan te geven.
ἀναγραφὴ komt meermaals in zijn werk voor, telkens in de betekenis van een geschreven
verhandeling en vaak in historische context.240 Hoogstwaarschijnlijk kende Diodorus het
hiërogliefenschrift niet en sprak hij de Egyptische taal evenmin.241 Dientengevolge moet hij met
Griekssprekende priesters en Griekse vertalingen gewerkt hebben. Vooral deze laatste groep zal veel
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gebruikt zijn als bron door de auteur, althans zo blijkt uit zijn gebruik van het woord ἀναγραφὴ.
Diodorus vervolgt zijn verslag met de behandeling van de dierencultussen in Egypte, waaruit
blijkt dat het Egyptische volk bijzondere waarde hecht aan weldaden en gunsten.
‘Καθόλου δέ φασι τοὺς Αἰγυπτίους ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους εὐχαρίστως διακεῖσθαι πρὸς πᾶν
τὸ εὐεργετοῦν, νομίζοντας μεγίστην ἐπικουρίαν εἶναι τῷ βίῳ τὴν ἀμοιβὴν τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας
χάριτος· δῆλον γὰρ εἶναι διότι πάντες πρὸς εὐεργεσίαν ὁρμήσουσι τούτων μάλιστα παρ᾿ οἷς ἂν
ὁρῶσι κάλλιστα θησαυρισθησομένας τὰς χάριτας.’242
‘Ze zeggen dat de Egyptenaren over het algemeen meer dan andere mensen in een dankbare
stemming zijn wegens iedere weldaad, omdat ze menen dat de hoogste hulp voor het leven de ruil
van een gunst voor de weldoeners is: het is immers duidelijk dat daarom allen zullen trachten zich aan
de kant van een weldaad van hen te scharen, het meest bij hen die zien dat de gunsten bewaard
zullen worden.’
De waarde die zij hechten aan weldaden en gunsten komt zowel uit de Egyptische behandeling van
dieren naar voren als uit de behandeling van hun overledenen. Dodenbehandeling is namelijk het
thema in de daaropvolgende passages. Diodorus behandelt eerder al in hoofdstuk 72 (1-4) het
rouwproces wanneer een koning, ofwel farao, sterft. Deze beschrijving lijkt sterk overeen te komen
met het rouwproces van de gewone bevolking dat de auteur bespreekt vanaf hoofdstuk 91.
‘ὁπότε γὰρ ἐκλείποι τις τὸν βίον τῶν βασιλέων, πάντες οἱ κατὰ τὴν Αἴγυπτον κοινὸν ἀνῃροῦντο
πένθος, καὶ τὰς μὲν ἐσθῆτας κατερρήττοντο, τὰ δ᾿ ἱερὰ συνέκλειον καὶ τὰς θυσίας ἐπεῖχον καὶ τὰς
ἑορτὰς οὐκ ἦγον ἐφ᾿ ἡμέρας ἑβδομήκοντα καὶ δύο· καταπεπλασμένοι δὲ τὰς κεφαλὰς πηλῷ καὶ
περιεζωσμένοι σινδόνας ὑποκάτω τῶν μαστῶν ὁμοίως ἄνδρες καὶ γυναῖκες περιῇσαν ἀθροισθέντες
κατὰ διακοσίους ἢ τριακοσίους, καὶ τὸν μὲν θρῆνον ἐν ῥυθμῷ μετ᾿ ᾠδῆς ποιούμενοι δὶς τῆς ἡμέρας
ἐτίμων ἐγκωμίοις, ἀνακαλούμενοι τὴν ἀρετὴν τοῦ τετελευτηκότος, τροφὴν δ᾿ οὔτε τὴν ἀπὸ τῶν
ἐμψύχων οὔτε τὴν ἀπὸ τοῦ πυροῦ προσεφέροντο, τοῦ τε οἴνου καὶ πάσης πολυτελείας ἀπείχοντο.
οὐδεὶς δ᾿ ἂν οὔτε λουτροῖς οὔτ᾿ ἀλείμμασιν οὔτε στρωμναῖς προείλετο χρῆσθαι, οὐ μὴν
οὐδὲ πρὸς τὰ ἀφροδίσια προσελθεῖν ἂν ἐτόλμησεν, ἀλλὰ καθάπερ ἀγαπητοῦ τέκνου τελευτήσαντος
ἕκαστος περιώδυνος γινόμενος ἐπένθει τὰς εἰρημένας ἡμέρας.’243
‘Wanneer een van de koningen sterft, leggen allen in Egypte zich een gemeenschappelijke rouw op en
scheuren ze hun kleding. Ze sluiten ook de heiligdommen en houden op met offergaven en ze hebben
geen festivals gedurende 72 dagen. Terwijl ze zich met modder besmeren op hun hoofden en zich
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omgorden met linnen onder hun borsten, gaan zowel mannen als vrouwen zingend rond nadat ze zich
verzameld hebben in groepen van 200 of 300. Terwijl ze de jammerklacht in ritme met gezang maken,
eren ze hem tweemaal per dag met lofredes. Terwijl ze de deugd van de overledene uitroepen, nemen
ze noch voedsel afkomstig van levende wezens tot zich noch voedsel afkomstig van graan en ze
onthouden zich van wijn en elke delicatesse.
Niemand zou of baden of zalfoliën of opgedekte bedden verkiezen te gebruiken, nee noch zou
iemand deelnemen aan seksuele handelingen, maar alsof ieder veel pijn lijdt omdat hij zijn lieve kind
verloren heeft, rouwt hij het genoemde aantal dagen.’
‘ὅταν γάρ τις ἀποθάνῃ παρ᾿ αὐτοῖς, οἱ μὲν συγγενεῖς καὶ φίλοι πάντες καταπλαττόμενοι πηλῷ τὰς
κεφαλὰς περιέρχονται τὴν πόλιν θρηνοῦντες, ἕως ἂν ταφῆς τύχῃ τὸ σῶμα. οὐ μὴν οὔτε λουτρῶν
οὔτε οἴνου οὔτε τῆς ἄλλης τροφῆς ἀξιολόγου μεταλαμβάνουσιν, οὔτε ἐσθῆτας λαμπρὰς
περιβάλλονται.’244
‘Wanneer iemand onder hen overlijdt, gaan alle familie en vrienden jammerend de stad rond, terwijl
ze zich besmeren met modder op hun eigen hoofd, totdat het lichaam in het graf komt. Nee, noch
baden noch wijn noch een ander eten waardig om te noemen nemen ze tot zich, noch doen ze
schitterende kleding aan.’
De twee rouwprocessen komen sterk overeen zowel qua inhoud als vocabulaire.245 In de passage uit
91 beschrijft Diodorus de rouwklachten in de stad als volgt: περιέρχονται τὴν πόλιν θρηνοῦντες. In
passage 72 worden gezongen jammer- en rouwklachten genoemd. Als eerste gebruikt hij het woord
‘περιῇσαν’ wat zingend rondgaan betekent. Vervolgens gebruikt hij een uitgebreidere formulering:
‘τὸν μὲν θρῆνον ἐν ῥυθμῷ μετ᾿ ᾠδῆς ποιούμενοι’. Hoewel Diodorus in de passages niet exact
dezelfde woorden gebruikt, komen de formuleringen inhoudelijk op hetzelfde neer. Vervolgens
beschrijft de auteur een bijzonder fenomeen, namelijk het smeren van modder op hun gezichten,
waar de Grieken één woord voor hebben, namelijk ‘καταπλάσσω’. In beide fragmenten is een vorm
van dit woord dan ook gebruikt in een bijna identieke formulering.246 Verder zijn er nog twee
overeenkomsten, namelijk het onthouden van luxe in de vorm van voedsel en kleding. In 91
bespreekt Diodorus dit op een beknopte wijze: ‘οὐ μὴν οὔτε λουτρῶν οὔτε οἴνου οὔτε τῆς ἄλλης
τροφῆς ἀξιολόγου μεταλαμβάνουσιν, οὔτε ἐσθῆτας λαμπρὰς περιβάλλονται.’ In 72 voegt de auteur
enkele elementen toe, zoals zalfoliën, bedekte bedden en seks.247 Deze elementen bespreekt hij in
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hetzelfde vocabulaire als het zich onthouden van wijn, eten en baden zoals ook in 91 ter sprake
komt. Al met al blijkt dat de het rouwproces bij iemand van de koninklijke familie uitgebreider is dan
bij een gewoon individu.248 Luxueuze elementen zijn vooral een toevoeging, maar de basis van het
rouwproces komt sterk overeen zowel inhoudelijk als in woordgebruik. Het rouwproces an sich is
geen bijzonder inheemse traditie. De elementen die Diodorus beschrijft zijn in allerlei culturen
gebruikelijk.249
Het volgende onderdeel is behandeling van de overledene, het mummificeren. Dit proces
wordt over het algemeen uitgebreid beschreven in zowel Egyptische als Grieks-Romeinse
literatuur.250 Ook Diodorus past in deze traditie. Hij noemt drie typen begrafenissen, een dure van
één talent zilver, een gemiddelde van twintig minae en een goedkope die vrijwel niets kost.251 De
vijfde-eeuwse historiograaf Herodotus noemt eenzelfde aantal manieren van begraven. Allereerst
bestaat er evisceratie, het verwijderen van de ingewanden, een tweede onderdeel is het inspuiten
van cederolie in het lichaam en als derde is het schoonmaken van de ingewanden door een injectie
met een onbekend middel.252 In de praktijk moet dit onderscheid niet zo stellig zijn geweest.
Archeologisch vondstmateriaal geeft namelijk meerdere voorbeelden waaruit duidelijk naar voren
komt dat de begrafenis bijzonder duur was maar geen evisceratie toegepast was.253
De passage over het proces van mummificatie beschreven door Diodorus is naast Herodotus
de enige overgeleverde Griekse beschrijving van dit fenomeen.254 Nadat door de familie en vrienden
gekozen is welke manier van lijkverzorging zal worden uitgevoerd, nemen de τεχνῖται het lichaam
over.255 Voordat Herodotus het mummificatieproces behandelt hij bespreekt in zijn verslag enkele
zaken die Diodorus achterwege laat. Hij vermeldt bijvoorbeeld dat vrouwen van edele mannen en
mooie en belangrijke dames pas na drie of vier dagen aan de balsemers geven worden om necrofilie
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te voorkomen.256 Dit lijkt een voorbeeld te zijn van een digressie van een voorganger die Diodorus
wenst te vermijden.
Diodorus gaat met de bespreking van de nodige stappen van het proces in chronologische
volgorde verder. Hij wijkt daarin nogmaals af van Herodotus die als eerste handeling het verwijderen
van de hersenen via de neusgaten met een gehoekt ijzer noemt.257
‘πρῶτα μὲν σκολιῷ σιδήρῳ διὰ τῶν μυξωτήρων ἐξάγουσι τὸν ἐγκέφαλον, τὰ μὲν αὐτοῦ οὕτω
ἐξάγοντες, τὰ δὲ ἐγχέοντες φάρμακα.’258
‘Als eerst halen ze met een gekromde, ijzeren haak de hersenen eruit door de neusgaten, terwijl ze die
er zo uit halen, vullen ze ondertussen andere op met kruiden.’
De vraag waarom Diodorus deze handeling niet noemt, wordt niet behandeld in de commentaren.259
Hoewel Leek in zijn artikel meerdere moeilijkheden beschrijft van het proces, blijkt het verwijderen
van hersenen via de neusgaten weldegelijk mogelijk.260 Desalniettemin worden er vaak andere
wegen gebruikt, zoals via een opening in de schedel. De reden waarom deze handeling ontbreekt in
Diodorus’ beschrijving heeft eventueel te maken met deze problemen. Door de moeilijkheid zijn
zowel de neusgaten als de lippen van veel mummies verminkt.261 Wanneer deze problemen naast de
groeiende populariteit in de Ptolemeïsche periode voor het uiterlijk van de mummie worden gelegd,
zou dit de afwezigheid in Diodorus’ werk kunnen verklaren.262 Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat
deze handeling niet veel meer voorkwam en dus niet vaak in documenten en gesprekken over
mummificatie langskwam. Hoewel er geen direct bewijs is voor deze verklaring, is het niet
aannemelijk om te stellen dat Diodorus dit zonder reden heeft weggelaten. Juist zijn wens om
fascinerende zaken te bespreken onderbouwt dit; het verwijderen van de hersenen via de neusgaten
moet een intrigerende handeling zijn geweest die Diodorus zeker zou hebben behandeld.
De eerste handeling die Diodorus beschrijft is de lijn die de γραμματεὺς trekt aan de
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linkerzijde van het lichaam: ‘ἔπειτα δ᾿ ὁ λεγόμενος παρασχίστης λίθον ἔχων Αἰθιοπικὸν καὶ διατεμὼν
ὡς ὁ νόμος κελεύει τὴν σάρκα…’263 Vervolgens maakt de παρασχίστης een snee met een Ethiopische
steen.264 Herodotus beschrijft deze handeling ook, maar laat de taak van de γραμματεὺς weg. De
snijder bij Herodotus doet het volgende: μετὰ δὲ λίθῳ Αἰθιοπικῷ ὀξέι παρασχίσαντες παρὰ τὴν
λαπάρην…265 Zoals duidelijk te zien is, komt het vocabulaire van beide auteurs duidelijk overeen. De
woorden die de auteurs gebruiken om de handeling van het snijden duidelijk te maken, παρασχίστης
en παρασχίσαντες, hebben dezelfde stam. Bovendien wordt het voorwerp waarmee gesneden wordt
met dezelfde woorden beschreven, λίθον Αἰθιοπικὸν en λίθῳ Αἰθιοπικῷ ὀξέι. Deze steen moet
waarschijnlijk een obsidaan of vuursteen zijn geweest.266 Chamoux, Bertrac en Vernière stellen dat
deze steen ook gebruikt werd door de Joden bij de besnijdenis en bij de emasculatie van de priesters
van Attis.267
Het ritueel dat volgt is een toevoeging aan Herodotus’ beschrijving.268 Nadat de snijder in het
lichaam gesneden heeft, wordt hij achterna gerend en gooit men stenen naar hem.269 Dit ritueel
heeft een sterk symbolische waarde. De snijder wordt namelijk geassocieerd met Seth, de god die
Osiris verminkte.270 Vanuit deze mythe is het mummificeren in Egypte ontstaan waardoor elk lichaam
vergeleken wordt met Osiris. Net zoals Seth een lichaam gemutileerd heeft, mutileert de snijder het
lichaam. Want hij die geweld gebruikt tegen een verwant lichaam, doet kwaad en moet verdreven
worden.
Vervolgens worden door experts alle organen uit het lichaam gehaald op de nieren en het
hart na. Het hart moet in het lichaam blijven voor het wegen van het hart bij de god Anubis die over
het lot van de dode gaat. De nieren worden echter specifiek erin gelaten, hoewel zij geen bijzonder
nut hebben. Burton stelt dat de oude Egyptenaren zich niet bewust waren van de nieren en dit door
traditie werd voortgezet.271 De nieren liet men in het lichaam zitten, hoewel men in Ptolemeïsch
Egypte waarschijnlijk wel kennis had van de aanwezigheid van de nieren. Vervolgens worden de
holtes gereinigd met palmolie en parfums.272 Hoewel er geen palmolie in mummies is aangetroffen,
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in ieder geval tot 1972, sluit dit het gebruikt ervan niet uit door de dunheid van de substantie. Ook in
de Historiën wordt deze handeling besproken:
‘ἐξ ὦν εἷλον τὴν κοιλίην πᾶσαν, ἐκκαθήραντες δὲ αὐτὴν καὶ διηθήσαντες οἴνῳ φοινικηίῳ αὖτις
διηθέουσι θυμιήμασι τετριμμένοισι: ἔπειτα τὴν νηδὺν σμύρνης ἀκηράτου τετριμμένης καὶ κασίης
καὶ τῶν ἄλλων θυμιημάτων, πλὴν λιβανωτοῦ, πλήσαντες συρράπτουσι ὀπίσω. ταῦτα δὲ ποιήσαντες
ταριχεύουσι λίτρῳ κρύψαντες ἡμέρας ἑβδομήκοντα:’273
‘…[de zijde] waaruit ze elke holte nemen, en nadat ze het hebben schoongemaakt en het meteen
gewassen hebben met dadelpalmolie, reinigen ze het met gevijzelde geuren: daarna nadat ze elke
holte gevuld hebben met pure, gevijzelde mirre en kaneel en andere geuren, behalve wierook, naaien
ze hem dicht. Nadat ze deze dingen gedaan hebben, balsemen ze het lichaam met natriumcarbonaat
nadat ze het voor zeventig dagen verborgen hebben:’
Diodorus beschrijft ook de behandeling, eerst dertig dagen met cederhars en later met mirre en
kaneel.274 Diodorus gebruikt echter een ander woord voor kaneel dan Herodotus. Herodotus gebruikt
het woord κασία wat letterlijk cassia betekent. Cassia heeft dezelfde smaak als kaneel maar is van
mindere kwaliteit. Diodorus daarentegen gebruikt het woord κιννάμωμον wat de luxere versie is van
cassia. Ook de duur van het proces wisselt per auteur, Diodorus noemt dertig dagen, terwijl
Herodotus alleen al voor het balsemen met natriumcarbonaat zeventig dagen geeft. In het verhaal
over Setna Khaemwese wordt 35 dagen uitgetrokken om het lichaam te omwikkelen.275 Op een
inscriptie staat weer dat het 74 dagen duurde terwijl in de Demotische overeenkomst van de
balsemers zeventig dagen genoteerd is.276
Vervolgens noemt Diodorus een opvallend fenomeen, namelijk het intacte lichaam van de
overledene. Het uiterlijk ziet er nog zodanig hetzelfde uit dat zelfs de haren van de oogleden
wenkbrauwen nog te zien zijn.277 Volgens Burton spreekt Diodorus over het kartonnen
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mummieomhulsel wanneer hij het over deze haren heeft.278 Hoewel ze zelf al aangeeft dat de
mogelijkheid bestaat dat de auteur het over de daadwerkelijke haren heeft, argumenteert ze voor
het kartonnen omhulsel. Zelf geeft ze aan dat het niet over de kartonnen maskers uit de Romeinse
periode gaat omdat er geen Ptolemeïsche versies gevonden zijn.279 Daarom moeten het volgens
Burton de maskers zijn die sinds het Midden Rijk gebruikt werden. Deze realistische portretten
werden gemaakt van lagen linnen en papyri, samengeplakt met gesso, en dienden als bescherming
voor het hoofd.280 Hoewel deze interpretatie te begrijpen is binnen de context, staat de mogelijkheid
voor een andere interpretatie ook open. In de tekst zelf wordt namelijk niet duidelijk verwezen naar
een omhulsel wanneer Diodorus het over de haren heeft.
‘…θεραπεύσαντες δὲ παραδιδόασι τοῖς συγγενέσι τοῦ τετελευτηκότος οὕτως ἕκαστον τῶν τοῦ
σώματος μελῶν ἀκέραιον τετηρημένον ὥστε καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς βλεφάροις καὶ ταῖς ὀφρύσι τρίχας
διαμένειν καὶ τὴν ὅλην πρόσοψιν τοῦ σώματος ἀπαράλλακτον εἶναι καὶ τὸν τῆς μορφῆς τύπον
γνωρίζεσθαι·’281
‘…nadat ze het verzorgd hebben, geven ze het lichaam in deze staat aan de verwanten van de
overledene, terwijl elk ongeschonden deel van de ledematen van het lichaam bewaard is zodat ook de
haren bij de oogleden en de wenkbrauwen blijven en de hele gestalte van het lichaam volkomen gelijk
is en de uiterlijke vorm voorgesteld wordt.’
Vandaar dat Diodorus het waarschijnlijk over het daadwerkelijke lichaam heeft en niet het
beschilderde omhulsel.282 Bovendien is het omwikkelen van de mummie nog niet besproken. De
auteur behandelt het proces chronologisch en na deze passage pas gesproken wordt over een linnen
en kartonnen omhulsel.283 Daarnaast hebben archeologen mummies gevonden waarop haar op het
hoofd is aangetroffen.284 Daarom wordt hier aangenomen dat de wimpers en wenkbrauwen nog op
het lichaam zelf aanwezig zijn.285
Diodorus sluit de passage over het mummificatieproces af zonder de canopen te noemen. Hij
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is hierin niet de enige, Herdotus slaat dit onderdeel ook over.286 Het gebruik van canopen was een
fascinerend en standaard onderdeel van mummificatie waardoor het des te meer opvallend is dat
beide auteurs de canopen niet benoemen. De reden waarom deze vier vazen niet genoemd worden
is helaas onduidelijk.287
Op de dag van de begrafenis zelf steekt de overledene het water over.288 De Egyptenaren
menen dat de westkant van de Nijl het land van de doden is, vandaar dat de overledene de oversteek
moet maken over het water naar de westelijke woestijn. Bij deze oversteek zijn twee boten nodig,
althans voor hen die het kunnen betalen: één voor de sarcofaag en de canopische vazen en één voor
de begrafenisuitrusting en de assistenten.289 Aan de overkant wordt de sarcofaag vervolgens op een
slee door ossen naar het graf gesleept. Hier worden de overledenen in luxueuze ruimtes geplaatst,
waarschijnlijk mastaba’s.290
Vervolgens wordt Diodorus’ beschrijving een combinatie van fictie en feit. Zo zijn er 42
rechters gearriveerd en in een halve cirkel gaan zitten aan de westkant van het water.291 Dit aantal
rechters komt overeen met het aantal dat in het Dodenboek genoemd wordt, en met het aantal
volkeren in Egypte.292 Deze 42 rechters stellen de overledene elk één vraag die de dode naar
waarheid moet beantwoorden. Doet hij of zij dit niet, dan eet de godheid Ammit hem of haar op. Als
alle antwoorden eerlijk zijn beantwoord, mag de overledene naar de eeuwige velden gaan, de
Egyptische versie van het Paradijs.
Nadat deze rechters zijn gaan zitten, wordt de boot in het water getrokken. Zowel Diodorus
als Herodotus noemen deze boot βᾶρις. De etymologie van het woord is Egyptisch en betekent
simpelweg boot.293 Waarschijnlijk heeft het woord ten tijde van het Nieuwe Rijk deze betekenis
gekregen, van de stam br.294 Volgens Chamoux, Bertrac en Vernière gebruikt Diodorus dit woord
specifiek voor het vervoeren van overledenen, hoewel het niet specifiek de naam daarvoor is.
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Herodotus geeft juist aan dat baris de naam is van het type boot dat gebruikt werd om met goederen
over de Nijl te varen.295 Vervolgens noemt Diodorus een opvallende naam, Charon. Deze
mythologische figuur is bekend uit de Griekse eschatologie en is volgens Diodorus bedacht door
Orpheus naar aanleiding van de Egyptische mythologie.296 Het is in het Grieks onduidelijk of Diodorus
bedoelt dat het woord voor schipper charon, is of dat de schipper Charon heet in de Egyptische
mythologie:297 ‘ἐφέστηκε δὲ ταύτῃ ὁ πορθμεύς, ὃν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον ὀνομάζουσι
χάρωνα’.298 In 96.8 komt charon nogmaals voor:
‘Συμφωνεῖν δὲ καὶ τἄλλα τὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησι καθ᾿ ᾅδου μυθολογούμενα τοῖς ἔτι νῦν γινομένοις
κατ᾿ Αἴγυπτον· τὸ μὲν γὰρ διακομίζον τὰ σώματα πλοῖον βᾶριν καλεῖσθαι, τὸ δ᾿ ἐπίβαθρον τῷ
πορθμεῖ δίδοσθαι, καλουμένῳ κατὰ τὴν ἐγχώριον διάλεκτον χάρωνι.’299
‘De andere verhalen bij de Grieken over Hades komen overeen met de ontstane verhalen nu verspreid
over Egypte: want de boot die de lichamen overzet, wordt baris genoemd, het vaargeld wordt aan de
veerman gegeven, die wordt charon genoemd in de spreektaal van het land.’
In beide fragmenten is de exacte betekenis van het woord ambigu. Het enige bewijs spreekt voor de
tweede optie; in de hele Egyptische taal, bestaat namelijk geen equivalent van charon of een woord
dat hetzelfde klinkt.300 Helaas ontbreekt elk andere aanwijzing voor of tegen de interpretatie als
naam Charon. Aangezien deze passage een mengeling is van feit en fictie, is de interpretatie als naam
aannemelijker. Dit neemt echter de dubbelzinnigheid van Diodorus’ passage niet weg, helemaal
omdat dit de enige keren zijn dat de origine van Charon zo verklaard wordt.301 Vervolgens is het
moment daar om bezwaar te maken tegen de begrafenis, een onderdeel dat ook door Diodorus
beschreven wordt bij de begrafenis van de koning.302
In de volgende passage komt Diodorus’ afkomst kort naar voren wanneer hij de Egyptische
visie op afkomst vergelijkt met die van de Grieken.
‘ὅταν δὲ μηδεὶς ὑπακούσῃ κατήγορος ἢ παρελθὼν γνωσθῇ συκοφάντης ὑπάρχειν, οἱ μὲν συγγενεῖς
ἀποθέμενοι τὸ πένθος ἐγκωμιάζουσι τὸν τετελευτηκότα, καὶ περὶ μὲν τοῦ γένους οὐδὲν λέγουσιν,
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δικαιοσύνην, ἔτι δὲ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς αὐτοῦ διεξέρχονται καὶ παρακαλοῦσι τοὺς
κάτω θεοὺς δέξασθαι σύνοικον τοῖς εὐσεβέσι· τὸ δὲ πλῆθος ἐπευφημεῖ καὶ ἀποσεμνύνει τὴν δόξαν
τοῦ τετελευτηκότος, ὡς τὸν αἰῶνα διατρίβειν μέλλοντος καθ᾿ ᾅδου μετὰ τῶν εὐσεβῶν.’303
‘Wanneer geen beschuldiger zich laat horen of als de voorbijganger ontmaskerd wordt als sycofant,
prijst de familie de overledene, nadat ze opgehouden zijn met rouwen. En ze vertellen niets over zijn
afkomst, zoals bij de Grieken, omdat ze menen dat allen verspreid over Egypte op gelijke wijze edel
geboren zijn, en omdat ze de levenswijze vanaf kindertijd en opvoeding doorlopen. Ze behandelen zijn
vroomheid en rechtvaardigheid nadat hij opnieuw een man is geworden,304 en bovendien zijn
zelfbeheersing en zijn andere deugden, en ze roepen de onderwereldgoden aan om hem als
medebewoner van de gelukzaligen te ontvangen. De menigte roept zijn goedkeuring uit en men stelt
het aanzien van de overledene groots voor, als het leven van iemand die onder bij de Hades met de
gelukzaligen zal doorbrengen.’
Diodorus stelt in zijn beschrijving de Griekse manier niet boven de Egyptische, waardoor hij de
laatste genoemde visie op afkomst in ieder geval niet veroordeelt. Hij verraadt zijn Griekse
opvoeding door de Hades te noemen. Hoewel ᾍδης een naam is die sterk vergroeid is met het
hiernamaals, heeft Diodorus ervoor gekozen een Grieks woord dat afgeleid is van de Griekse god van
de dood te gebruiken om het Egyptische paradijs te beschrijven. Hij had er ook voor kunnen kiezen
om de Egyptische naam te gebruiken, maar juist in een passage waar hij de Grieken noemt, kiest hij
voor Hades. In deze passage gebruikt hij bovendien een bijzondere formulering: πάλιν ἀνδρὸς
γεγονότος. Het opnieuw man zijn verwijst waarschijnlijk naar het idee van het leven na de dood.
Zoals eerder vermeld dachten de Egyptenaren niet dat een mens na zijn leven op aarde dood was.
Het tegenovergestelde was het geval, een mens had een tweede leven. Waarschijnlijk wordt deze
formulering gebruikt om aan te geven dat de lofzang op de overledene plaatsvindt wanneer hij zijn of
haar eerste dood is gestorven, op het moment dat hij of zij opnieuw leeft als overledene.
Daarna beschrijft de auteur beknopt de mogelijkheden voor de armen. Zo bestond de
gewoonte van het opbergen van de grafkisten in het huis van de nabestaanden; men zette de kist
tegen de sterkste muur.305 Ook voor hen die nog een schuld hadden of werden aangeklaagd diende
hun eigen huis als (tijdelijke) rustplaats totdat kinderen hun (groot)ouders konden begraven.306
Burton meldt dat er archeologisch materiaal uit de Romeinse periode is dat deze gewoonte
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bevestigt.307 Hoewel er geen archeologisch bewijs is dat deze gewoonte ook bestond gedurende de
Ptolemeïsche periode, is er wel literatuur uit de vijfde eeuw voor Christus. Opnieuw geeft Herodotus
een vergelijkbare omschrijving.
‘ἐνθεῦτεν δὲ παραδεξάμενοί μιν οἱ προσήκοντες ποιεῦνται ξύλινον τύπον ἀνθρωποειδέα,
ποιησάμενοι δὲ ἐσεργνῦσι τὸν νεκρόν, καὶ κατακληίσαντες οὕτω θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίῳ,
ἱστάντες ὀρθὸν πρὸς τοῖχον.’308
‘Daarna, nadat de verwanten het lichaam ontvangen hebben, maken ze een houten vorm van een
mensenlichaam. Na dat te hebben gemaakt sluiten ze het lichaam erin op. Vervolgens bewaren ze het
rechtopstaand tegen een muur in een grafkamer na het zo te hebben opgesloten.’
Herodotus vertelt ons dat de kist is gemaakt in de vorm van een mensenlichaam. Verder is de
passage zeer vergelijkbaar met Diodorus’ beschrijving.
Vervolgens spreekt Diodorus over de sociaaleconomische kant van deze zaak, over de
schande die veroorzaakt wordt wanneer wanbetalers de lichamen van hun ouders als onderpand
gebruiken. Dit gebruikt komt ook bij Herodotus voor:
‘ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἔλεγον, ἀμιξίης ἐούσης πολλῆς χρημάτων, γενέσθαι νόμον Αἰγυπτίοισι,
ἀποδεικνύντα ἐνέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν νέκυν οὕτω λαμβάνειν τὸ χρέος: προστεθῆναι δὲ ἔτι τούτῳ
τῷ νόμῳ τόνδε, τὸν διδόντα τὸ χρέος καὶ ἁπάσης κρατέειν τῆς τοῦ λαμβάνοντος θήκης, τῷ δὲ
ὑποτιθέντι τοῦτο τὸ ἐνέχυρον τήνδε ἐπεῖναι ζημίην μὴ βουλομένῳ ἀποδοῦναι τὸ χρέος, μήτε αὐτῷ
ἐκείνῳ τελευτήσαντι εἶναι ταφῆς κυρῆσαι μήτ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ πατρωίῳ τάφῳ μήτ᾽ ἐν ἄλλῳ μηδενί,
μήτε ἄλλον μηδένα τῶν ἑωυτοῦ ἀπογενόμενον θάψαι.’309
‘Ze zeiden, omdat er veel gebrek was aan geld gedurende de heerschappij van hem [Asychis], dat er
een wet gemaakt werd voor de Egyptenaren: een man mag het lichaam van zijn vader als onderpand
zo opnemen. Het is verder door deze wet bepaald dat de geldschieter de hele kamer van de lener
bezit, wanneer hij die dit als onderpand geeft, zijn schuld niet heeft terugbetaald. Voor hem ligt ook
de straf in het verschiet dat voor hem geen begrafenis is te verkrijgen nadat hij gestorven is, noch in
het vaderlijke graf noch in dat van iemand anders, en dat een of andere overledene van zijn
verwanten bij hem begraven werd.’
Diodorus noemt dezelfde koning verder in zijn werk ook, maar vermeldt hem met een andere naam:
Sasychis:
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‘Δεύτερον δὲ νομοθέτην Αἰγύπτιοί φασι γενέσθαι Σάσυχιν, ἄνδρα συνέσει διαφέροντα. τοῦτον δὲ
πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι νόμοις ἄλλα τε προσθεῖναι καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν θεῶν τιμὴν ἐπιμελέστατα
διατάξαι..’310
‘Egyptenaren zeggen dat de tweede wetgever Sasychis was, een man die er ver bovenuit sprong wat
betreft zijn verstand. Ze zeggen dat hij aan de bestaande wetten andere regels toegevoegd heeft en
zeer nauwkeurige regels over het vereren van de goden opgesteld heeft.’
Opvallend is dat Diodorus deze wetgever wel vermeldt maar niet met deze specifieke wet. Vele
passages van Diodorus lijken inhoudelijk op Herodotus’ beschrijving, maar deze link heeft de Siciliaan
mogelijk niet gelegd. Herdotus noemt Asychis namelijk een stuk verderop in zijn boek over Egypte.
Bovendien is het mogelijk dat Diodorus de naam Asychis niet in verband bracht met deze wetgever
aangezien hij een andere naam gebruikt, Sasychis. Een laatste literaire verwijzing naar dit
sociaaleconomische fenomeen is te vinden in Lucianus’ De Luctu:
‘πολλάκις δὲ καὶ δεομένῳ χρημάτων ἀνδρὶ Αἰγυπτίῳ ἔλυσε τὴν ἀπορίαν ἐνέχυρον ἢ ὁ ἀδελφὸς ἢ ὁ
πατὴρ ἐν καιρῷ γενόμενος.’311
‘Wanneer een Egyptische man geldgebrek had, loste voor het gemak de broer of vader als onderpand
vaak de moeilijkheid op.’
Volgens Burton is ook bewijs te vinden in een papyrus uit de vierde eeuw voor Christus, de Vloek van
Artemisia.312 Het magische document is een van de oudste Griekse papyri uit Egypte en is geschreven
door een inwoner van een Ionisch-Griekse gemeenschap in Memphis. Hierin wordt sterk gezinspeeld
op deze gewoonte. Het meisje Artemisia is door haar vader onrechtvaardig behandeld aangezien hij
haar geen begrafenis heeft gegeven noch grafgiften heeft meegegeven. Burton interpreteert deze
papyrus als voorbeeld van een vader die het lichaam als onderpand voor zijn onbetaalde schuld
gebruikt. Gezien de verschillende aard van de genoemde bronnen moet deze gewoonte
wijdverspreid zijn geweest en gedurende een lange periode in gebruik zijn gebleven.
Volgens Diodorus zorgt dit fenomeen ervoor dat men zoveel mogelijk streefde naar
rechtvaardigheid in het leven maar ook gedurende de begrafenis en de dood. De Grieken laten
daarentegen het straffen en eren van de overledene over aan leugens. In tegenstelling tot de
Egyptenaren zoeken zij daarom niet zozeer het goede leven maar bespotten zij liever slechten.
Volgens Diodorus werkt de Egyptische visie op het straffen en eren van mensen beter aangezien er
op alle momenten aandacht voor zowel de goeden als slechten is. De Egyptische wetten vormen de
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beste burgers omdat ze rechtvaardigheid nastreven. Ook hier geeft Diodorus zijn eigen mening sterk
weer onder het mom van positieve educatie voor de lezers.313

Deelconclusie Diodorus
In Diodorus’ beschrijving van de dodenbehandeling in Ptolemeïsch Egypte komen vele zaken aan bod
waarbij feit en fabel elkaar soms afwisselen. Omdat het lastig is om het onderscheid hiertussen te
maken, heeft het zin om Herodotus zo nu en dan erbij te nemen. In de Historiën is het evenmin
duidelijk of de auteur fabels schrijft of niet. Wanneer Diodorus een overeenkomstige passage bevat,
kan hij het niet zelf hebben bedacht en moet het door zijn criteria zijn gekomen. Dit laatste geeft hij
zelf duidelijk aan in zijn inleiding. Gezien zijn criteria - zaken moeten verrassend zijn en ze moeten
een positieve bijdrage leveren aan de lezers – is het duidelijk dat Diodorus van tijd tot tijd aan
fascinerende zaken de voorkeur geeft boven gewoonten die de Grieken zelf ook hebben.314 Zo
bespreekt hij enkel het mummificatieproces als dodenbehandeling. Cremeren en inhumeren worden
nergens genoemd. Mummificatie is een manier van lijkverzorging die ongebruikelijk was voor hem en
zijn lezers en past daarom meer binnen zijn criteria dan in de Grieks-Romeinse wereld gebruikelijke
crematie of inhumatie. Diodorus wil liever over wonderbaarlijke zaken schrijven dan een realistisch
beeld geven. Zijn eigen buitenlandse afkomst en sociaal-culturele omgeving spelen hierbij een
bijzonder grote rol.
De manier waarop hij met fascinerende zaken omgaat is echter dubbelzinnig; enerzijds wenst
hij digressies te vermijden zoals de necrofilie die door Herodotus wordt beschreven, anderzijds voegt
hij wonderbaarlijke fenomenen toe als het wegrennen van de παρασχίστης. Daarnaast laat hij juist
bijzondere zaken achterwege, zoals de canopische vazen. Deze canopen zijn belangrijke en bekende
artefacten bij het mummificatieproces en zouden onder Diodorus’ criteria moeten vallen.
Consequent is Diodorus in ieder geval niet.
Diodorus’ eigen identiteit komt sterk naar voren enerzijds door zijn voorkeur voor
fascinerende zaken, anderzijds door zijn sterk morele insteek. Deze morele reflectie, die blijkt uit
bijvoorbeeld passage 1.93.4., voegt hij toe om zijn lezers positief te onderwijzen. Zijn eigen mening
geven schuwt hij niet. Hoewel hij van niet-Egyptische afkomst is, lijkt hij zo nu en dan de voorkeur te
geven aan Egyptische gewoonten. Daarnaast geeft hij meermaals aan dat Grieken (mythologische)
fenomenen van de Egyptenaren geleend hebben, zoals in 1.92.5., en dat deze juist positiever zijn dan
de Griekse variant. Verder verklapt Diodorus zijn buitenlandse afkomst door het hiernamaals de
Hades te noemen.
De identiteit van de Egyptenaren zelf komt helaas oppervlakkig naar voren door de sterke
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inbreng van de auteur. Gezien zijn voorkeuren en criteria komt slechts een kant van de Egyptische
samenleving naar voren. Hierdoor zijn er wel identity markers aan te duiden, zoals het
mummificatieproces, maar door de eenzijdige kant van Diodorus’ verhaal krijgen we vooral de oudEgyptische, fascinerende dodenbehandeling te weten. Hoewel de sterke aanwezigheid van Diodorus’
eigen identiteit het vinden van de Ptolemeïsche identiteit bemoeilijkt, zijn er weldegelijk markers. Bij
de Egyptenaren staat dank geven bijzonder hoog in het vaandel. Daaruit komt voort dat het
rouwproces na het overlijden van een dierbare of koning een belangrijk onderdeel van het
Egyptische leven vormt. Een derde identity marker is de heiligheid van het lichaam. Mummificatie
staat daarin centraal. Daarom wordt er binnen de Egyptische en specifiek Ptolemeïsche samenleving
op neergekeken wanneer iemand lichamen van verwanten als onderpand geeft. Dit is de ergste
schande voor een mens in Egypte; enerzijds krijgt de verkoper zelf geen eervolle begrafenis,
anderzijds is de verkochte persoon benadeeld in het leven na de dood.
Diodorus’ verslag geeft ons veel inzage in identiteiten, voornamelijk van hemzelf. De
Egyptische identiteit is echter lastiger vast te stellen. Door de bias van Diodorus zijn enkele
onderdelen te onderscheiden en daaruit volgen de gezochte identity markers. Hierbij moet als laatste
noot worden vermeld dat de aanwezigheid van deze markers andere aspecten niet uitsluit. Deze
worden enkel niet genoemd in het gekleurde verslag van Diodorus.

Strabo
Deze Griekse historiograaf (64 v.C.-ca. 24 n.C.) is de auteur van onder andere de Γεωγραφικά. In dit
werk wordt onder meer het Egyptische land en de Egyptische cultuur behandeld. Hoewel dit werk
bijzonder informerend is over de geografie van Egypte, zoals de naam ook al aangeeft, bespreekt hij
de cultuur slechts sporadisch. Dit is een van de redenen waarom Strabo minder uitgebreid zal
worden behandeld. De andere reden is de datering. Hoewel de auteur in de tijd van de Ptolemeëen
geboren is, heeft hij dit werk pas tussen circa 17 en 23 na Christus geschreven.315 Zijn verslag
beschrijft Egypte onder Romeins gezag, waardoor hij niet over de Ptolemeïsche periode vertelt. Toch
kan Strabo gebruikt worden voor deze studie aangezien hij zeer kort na deze periode schrijft. De
passages waar hij een algemene beschrijving geeft, kunnen een toegevoegde waarde hebben:
bijvoorbeeld die van een stadsgedeelte dat niet binnen vijftig jaar veranderd kan zijn.
Strabo leefde in een rumoerige tijd waarin verschillende burgeroorlogen en de
Mithridatische oorlogen plaatsvonden en het Romeinse Rijk van een republiek in een keizerrijk
veranderde. In Klein-Azië geboren verhuisde hij als jongeman naar Rome waarna hij vele verre reizen

315

Pothecary 2002, 387.

72

maakte. De neerslag hiervan vormen de Geographika. De Geographika wordt gekenmerkt door zijn
vele digressies, waardoor het een toeristische gids lijkt te zijn.316

Strabo, Γεωγραφικά
In het kader van deze studie zullen twee passages van Strabo’s Γεωγραφικά besproken worden.
Allereerst de beschrijving van de Alexandrijnse necropool en ten tweede de beschrijving van Thebe
en de necropool daar. De Necropolis van de stad Alexandrië wordt beschreven als de voorstad van
Alexandrië:
‘… ἔξω μὲν οὖν τῆς διώρυγος μικρὸν ἔτι λείπεται τῆς πόλεως· εἶθ᾿ ἡ Νεκρόπολις τὸ προάστειον, ἐν ᾧ
κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαὶ καὶ καταγωγαὶ πρὸς τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν ἐπιτήδειαι.’317
‘Dan volgt buiten het kanaal nog een klein deel van de stad: dan komt de voorstad Necropolis, waarin
vele tuinen en graven en plaatsen geschikt voor balsemen van lichamen zijn.’
De necropool zelf lag aan de westkant van Alexandrië buiten de muren.318 De naam ‘Necropolis’ is bij
Strabo als eerst overgeleverd.319 Hij zou de begraafplaats zodanig veel op een echte stad vinden
lijken wat betreft grootte en andere overeenkomsten dat hij de term ‘necropolis’ gebruikte. Pas bij
Josephus wordt deze term opnieuw gebruikt; hij was hoogstwaarschijnlijk bekend met Strabo’s
werk.320 De begraafplaats deed Strabo waarschijnlijk denken aan een stad vanwege de nijverheid die
hier aanwezig was; zo waren er steenhouwers, schilders en priesters aan het werk en werd er
schoongemaakt en getuinierd.321 Opvallend aan dit fragment is de benoeming van de functie van de
Necropolis, namelijk het balsemen van lichamen. De verschillende tuinen, graven en rustplaatsen zijn
volgens hem geschikt voor het ritueel van balsemen. Ook bij Strabo ligt de focus dus op
mummificatie wanneer hij het over lijkverzorging heeft.
In de passage waarin Thebe besproken wordt, noemt Strabo ook de begraafplaats van de
stad, maar dan wel de Vallei der Koningen in Thebe, met de graven die uit het Nieuwe Rijk
dateren.322
‘ὑπὲρ δὲ τοῦ Μεμνονίου θῆκαι βασιλέων ἐν σπηλαίοις λατομηταὶ περὶ τετταράκοντα, θαυμαστῶς
κατεσκευασμέναι καὶ θέας ἄξιαι. ἐν δὲ ταῖς Θήβαις ἐπί τινων ὀβελίσκων ἀναγραφαὶ δηλοῦσαι τὸν
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πλοῦτον τῶν τότε βασιλέων καὶ τὴν ἐπικράτειαν, ὡς μέχρι Σκυθῶν καὶ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς
νῦν Ἰωνίας διατείνασαν, καὶ φόρων πλῆθος καὶ στρατιᾶς περὶ ἑκατὸν μυριάδας.’323
‘Boven het Memnonium zijn omstreeks veertig grafkamers van koningen in rots uitgehouwen in
grotten, die schitterend zijn ingericht en bezichtiging alleszins waard. In Thebe zijn op enige obelisken
inscripties, die de rijkdom en het grondgebied van de koningen bekend maken, dat uitstrekte zoals tot
de Scythen en Bactriërs en Indiërs en het huidige Ionië, en de grootte van belastingen en het leger,
rond de miljoen.’
Strabo is na Diodorus de eerste die de Vallei der Koningen vermeldt.324 De beschrijving van de
obelisken klopt overigens niet wanneer de uitgave van de Loeb wordt gevolgd aangezien deze voor
de tempels werden geplaatst in plaats van voor de graven. Deze fout is te begrijpen wanneer men de
conjectuur van Zoega volgt (die Laudenbach ook aanneemt). Daarin staat namelijk Θήβαις in plaats
van θήκαις. Hierdoor zou in plaats van ‘in de grafkamers’ ‘in Thebe’ staan waardoor de locatie van de
obelisken niet meer fout is. Deze graven waren in de Ptolemeïsche tijd en zeker in de Romeinse
periode een toeristische attractie wat blijkt uit de tweeduizend graffiti in Grieks, Latijn en
Demotisch.325 Strabo heeft ervoor gekozen enkel de toeristische graven te bespreken, de
eeuwenoude, koninklijke tomben.
In deze enige passages die over de dodenbehandeling in Egypte gaan, lijkt Strabo de
voorkeur te geven aan bijzondere zaken boven een realistisch beeld. Als hij de Alexandrijnse
necropool had gezien, zou hij ook andere vormen van dodenbehandeling moeten hebben
aangetroffen. Bovendien zou hij in Thebe naast de Vallei der Koningen ook Ptolemeïsche
nieuwgebouwde tomben moeten hebben gezien.
Over identity markers kan kort gesproken worden; opnieuw beschrijft een Griekse auteur
fascinerende zaken waardoor er een eenzijdig beeld van de dodenbehandeling naar voren komt. Een
echte identity marker naast het mummificatieproces is niet te benoemen.
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Analyse van het archeologisch en tekstueel materiaal
Nu het archeologisch materiaal en de literatuur uitvoerig zijn besproken is het tijd om te analyseren
welk beeld hieruit naar voren komt, hoe de beelden die uit deze twee disciplines naar voren zijn
gekomen met elkaar te verenigen zijn en wat deze uitkomst zegt over de identiteit van de
Ptolemeïsche bevolking.
In deze studie is gekeken naar verschillende zaken die als identity markers dienen: algemene
architectuur en praktische aspecten, de soorten graven, wanddecoratie en grafgiften. Deze
verschillende aspecten wijzen diverse kanten op. Een verklaring hiervoor is te vinden in de
geografische afstand tussen de onderzochte steden, Alexandrië en Thebe. De noordelijke stad
Alexandrië bevond zich in een snel veranderende omgeving waarin migranten uit alle windstreken
van de bekende wereld zich vestigden. Omdat deze nieuwe inwoners hun eigen gewoonten
meebrachten, was er aan het begin van de Ptolemeïsche periode geen uniforme funeraire cultuur.
Een voorbeeld hiervan was de combinatie van inhumatie- en crematiegraven. Na verloop van tijd
veranderde de funeraire cultuur en was er sprake van integratie.326 Elementen uit verschillende
culturen, de Grieks-Macedonische en inheems-Egyptische, bleven naast elkaar voortbestaan. Van
fusie was echter geen sprake aangezien er geen volledig nieuwe cultuur ontstond. Men behield
verschillende elementen maar hybride componenten kwamen ook op. Hoewel deze hybride
elementen een combinatie van aspecten zijn van twee culturen en in de strikte zin gefuseerd zijn,
blijkt uit te weinig onderdelen in de funeraire Alexandrijnse cultuur een volledige fusie. Uit het
archeologisch materiaal is af te leiden dat over de hele breedte van de Alexandrijnse dodencultuur
sprake is van integratie.
In de zuidelijke stad Thebe waren weliswaar migranten gevestigd, maar niet in zo hoge mate
als in Alexandrië. Bovendien bestond de stad al eeuwen en waren tradities met betrekking tot de
funeraire cultuur in de geografie van Thebe geworteld. De twee soorten tomben, nieuwbouw en
hergebruikte, pasten beide binnen de traditionele dodenbehandeling. Dit sloot echter geen nieuwe
trends uit, zoals het bevestigen van kleding aan de mummie en textiele amuletten. Deze ontwikkeling
was een verlengstuk van de bestaande tradities. In Thebe was er daarom sprake van assimilatie in
tegenstelling tot de integratie in Alexandrië.327 Uit de combinatie van de absentie van elementen die
uit de Grieks-Macedonische traditie stammen en de aanwezigheid van deze sociale groep in Thebe is
af te leiden dat enkel de traditionele dodenbehandeling blijft bestaan. Sporen van de Griekse
funeraire cultuur zijn er niet. Het archeologisch materiaal uit beide steden geeft dus een beeld weer
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dat alles behalve homogeen is. In Ptolemeïsch Egypte is de dodenbehandeling sterk beïnvloed door
zowel geografie als chronologie.
In tegenstelling tot het archeologisch materiaal is van het tekstuele materiaal kwantitatief
aanzienlijk minder te gebruiken. Enerzijds is dit te wijten aan mijn beperkte talenkennis, anderzijds is
weinig Griekse literatuur uit de Ptolemeïsche periode over de Egyptische dodenbehandeling
overgeleverd. Hierdoor is men vooral aangewezen op Diodorus Siculus. Uit zijn werk komt
voornamelijk de identiteit van de auteur naar voren, wat het aanduiden van identity markers van de
Ptolemeïsche bevolking bemoeilijkt. Desalniettemin zijn op een algemeen niveau markers te
herkennen zoals dankgave, rouw en heiligheid van het lichaam. Vooral dit laatste aspect krijgt
bijzonder veel aandacht in de Griekse literatuur. Diodorus beschrijft het mummificatieproces
doorgaans aan de hand van de eeuwenoude tradities, zoals Herodotus in zijn Historiën had gedaan.
In weinig passages verwijst Diodorus naar de contemporaine tijd en de gewoontes die daarvoor
kenmerkend zijn, zoals de aanwezigheid van de nieren.
Ook Strabo geeft de voorkeur aan oud-Egyptische zaken, maar spreekt over één
Ptolemeïsche kenmerk: de begraafplaats van Alexandrië noemt hij de Necropolis. Dit is de vroegst
overgeleverde attestatie van het woord. Hierdoor komt een duidelijk beeld van deze omgeving in de
Ptolemeïsche tijd naar voren. Verder legt hij vooral de nadruk op de oud-Egyptische
dodenbehandeling, zo noemt hij niet de Ptolemeïsche graven vlakbij de Vallei der Koningen. Zowel
bij Diodorus als Strabo kan dit verklaard worden door hun kennis over de Griekse funeraire cultuur;
dit fascineerde hen niet of beschouwden zij als bekend bij hun lezers. Zij vonden het niet waard om
deze cultuur te noemen in hun werk in tegenstelling tot de Egyptische variant.
Het beeld dat naar voren komt uit het archeologisch en het tekstueel materiaal ligt dus ver
uit elkaar. De twee groepen verschillen zowel kwalitatief als kwantitatief sterk van elkaar.
Archeologisch materiaal is in overvloed aanwezig in tegenstelling tot Griekse literatuur. Omdat er
weinig Griekse literatuur is, is men voornamelijk aangewezen op Diodorus Siculus’ verslag. Daarnaast
beïnvloedt de identiteit van de auteur zijn visie op de dodenbehandeling. Inhoudelijk wordt de focus
in de Griekse literatuur gelegd op zaken die fascinerend en anders zijn, om welke reden vaak oudEgyptische tradities centraal staan. Mummificatie overheerst hierin. Het archeologisch materiaal,
vooral in Alexandrië, geeft juist diversiteit weer, zoals crematie en inhumatie. De verhouding tussen
het archeologisch materiaal en de literatuur is op veel vlakken geenszins vergelijkbaar. De literatuur
is uitermate informatief over het oude Egypte, maar beperkt in het verschaffen van informatie over
de Ptolemeïsche tijd. Hierdoor voegt de literatuur minder informatie toe aan de studie naar
Ptolemeïsche dodenbehandeling.
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Eén vraag is tot nu toe onbeantwoord gebleven: wat zeggen het archeologisch en tekstueel materiaal
samen over de identiteit van de Ptolemeïsche bevolking? Het archeologisch materiaal zal hierin de
meeste richting geven aangezien identity markers die in de literatuur naar voren komen, gelimiteerd
zijn door de identiteit van de auteur zelf. Identity markers in de Alexandrijnse en Thebaanse graven
zijn divers. In Alexandrijnse graven zijn inhumatie- en crematieresten in de grote meerderheid,
slechts in enkele graven zijn mummificatieresten. Verder worden de meeste grafgiften gekenmerkt
door hun Griekse karakter. Opvallend is hierbij dat men in de loop van eeuwen zich minder nietinheems uitte. Dit blijkt zowel uit grafgiften als grafdecoratie. Deze identity markers tonen een
chronologische verschuiving van een wens om een sterk niet-inheemse funeraire cultuur te volgen
naar een navolging van de Egyptische cultuur. Eerst is er sprake van integratie in Alexandrië, maar dit
slaat om naar assimilatie waarin de Egyptische funeraire cultuur dominant is.
In Thebe ligt het minder ingewikkeld. Alle identity markers wijzen naar de traditioneel
Egyptische gebruiken. Interactie tussen sociaal-culturele groepen moet hebben plaatsgevonden,
gezien de aanwezigheid van Grieken in de stad, maar archeologisch is hier geen bewijs voor. De
volledige Thebaanse bevolking heeft zich achter de inheemse conventies van dodenbehandeling
geschaard, althans zo blijkt uit het onderzochte archeologisch materiaal.
De onderzochte identity markers duiden op een overheersend Egyptische funeraire cultuur
en inheemse dodenbehandeling. De afname en afwezigheid van de Griekse dodenbehandeling en de
navolging van de inheemse tradities geven aan dat men zich in de loop der tijd steeds meer
identificeerde als Egyptisch. De mate waarin men een Egyptische identiteit aannam, moet per regio
en per eeuw verschild hebben; althans naar deze conclusie leidt het onderzochte materiaal. Deze
conclusie past goed binnen social identity theory aangezien individuen over het algemeen de
conventies van de sociale omgeving overnemen. In Thebe is dit altijd duidelijk te zien, in Alexandrië
in de loop der eeuwen. De sociale omgeving beïnvloedt een persoon en diens identiteit waardoor
men eschatologische ideeën overneemt uit deze omgeving. Of dit te maken heeft met het selfverification process, waarbij men zich aanpast om zich gelijk te stellen aan de dominante sociaalculturele identiteit is moeilijk vast te stellen. Verder onderzoek zal dit eventueel uitwijzen. Voor nu
kan de vraag ‘wat het archeologisch en tekstueel materiaal samen over de identiteit van de
Ptolemeïsche bevolking zeggen’ als volgt beantwoord worden: de Ptolemeïsche bevolking volgt over
het algemeen de dominante, inheemse cultuur in hun methode van dodenbehandeling.

77

Conclusie
De oude Egyptenaren zagen al vroeg het belang in van opkomst en neergang in de natuur. De Nijl die
als blauwe ader door het zandlandschap liep, gaf Egypte zowel vruchtbaar land als verderf. De
brandende zon liet het gewas groeien maar verschroeide het net zo snel. Eveneens waren de
Egyptenaren zich van de opkomst en neergang van het leven bewust: ieder mens sterft uiteindelijk.
De dood was een belangrijk onderdeel van het Egyptische leven, zo ook in de Ptolemeïsche periode.
In deze studie is daarom de focus gelegd op de dodenbehandeling in Ptolemeïsch Egypte en daarbij is
de vraag gesteld: wat is de verhouding tussen het archeologisch en tekstueel materiaal met
betrekking tot de dodenbehandeling in de Ptolemeïsche cultuur en wat zegt dit over de identiteit van
de bevolking?
Om deze vraag te beantwoorden is eerst gekeken naar het archeologisch materiaal in
funeraire contexten in Alexandrië en Thebe. De Alexandrijnse funeraire cultuur heeft een divers
karakter; het wisselt sterk per eeuw en per graf. Desalniettemin wijzen de onderzochte identity
markers eerst naar een proces van integratie en in de loop der tijd naar een proces van assimilatie.
De Griekse en niet-inheemse gebruiken blijven in het begin voortbestaan naast de inheemsEgyptische tradities met betrekking tot de dodencultuur, maar in de latere eeuwen van de
Ptolemeïsche overheersing zijn Egyptische gewoonten steeds meer de norm. De Thebaanse
grafcultuur wordt duidelijk overheerst door de traditioneel Egyptische gewoontes. De Griekse en
niet-inheemse bevolking lijkt daarom geassimileerd te zijn met de inheemse bevolking, althans daar
wijst het onderzochte archeologisch materiaal naar. Het funeraire beeld dat in de twee steden naar
voren komt, geeft het diverse karakter van de vroege Ptolemeïsche samenleving weer, maar ook de
overheersing van Egyptische gebruiken in de loop der tijd. De manier waarop en de mate waarin de
bevolking de Egyptische funeraire cultuur en dodenbehandeling overnam, wisselt.
Het tekstueel materiaal geeft een eenzijdig beeld van de Ptolemeïsche dodenbehandeling.
De Grieks-schrijvende auteurs worden geleid door hun eigen identiteit en doel waardoor hun focus
op de oud-Egyptische dodencultuur wordt gelegd. De aanwezige identity markers worden daarom
sterk gekleurd en geven weinig informatie over de stand van zake in de Ptolemeïsche periode. De
verhouding tussen het archeologisch en tekstueel materiaal is alleszins scheef, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Griekse bronnen uit de Ptolemeïsche tijd zijn schaars in tegenstelling tot de enorme
hoeveelheid archeologisch vondstmateriaal. Bovendien staan in de literatuur de oud-Egyptische
gebruiken centraal en niet zozeer de Ptolemeïsche gewoonten zoals in het archeologisch materiaal.
Al met al zijn de beelden die uit het archeologisch materiaal en de literatuur naar voren komen niet
homogeen.
De navolging van de inheems-Egyptische funeraire gebruiken die uit het onderzochte
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materiaal naar voren komt, leidt tot de conclusie dat de Ptolemeïsche bevolking zich in hoge mate
identificeerde als Egyptisch. Dit antwoord sluit aan op de gebruikte theorieën, social identity theory
en identity control theory, die stellen dat individuen de culturele conventies van zijn of haar
omgeving overnemen. Identiteit is een dynamisch proces en hangt van vele factoren af waaronder de
sociaal-culturele omgeving. Deze conclusie past weliswaar binnen recent onderzoek, toch ligt er
meer nadruk op de inheems-Egyptische cultuur in vergelijking met eerder genoemde studies.
In deze conclusie is het van belang om stil te staan bij de haken en ogen van dit onderzoek.
Deze conclusie betekent namelijk niet dat de hele Ptolemeïsche bevolking zich daadwerkelijk in alle
aspecten identificeerde als Egyptisch; de onderzochte identity markers die binnen de funeraire
cultuur vallen, wijzen deze kant op. Andere sociaal-culturele uitingen zoals muziek of levensmiddelen
kunnen leiden tot een andere conclusie. Dit onderzoek heeft ook geen onderscheid gemaakt in
sociaaleconomische klassen. Logischerwijs zijn de meeste tomben, die relatief luxe zijn, gebouwd
voor de elite. De bespreking van graven van de lagere klasse is daarom beperkt geweest. In deze
studie is bovendien niet ingegaan op de verschillende redenen voor de culturele uitingen die
onderzocht zijn. Politieke motivatie of economische mogelijkheden zijn buiten dit onderzoek
gehouden aangezien mogelijke individuele motivaties bijzonder lastig te achterhalen zijn. Bovendien
is zodanig onderzoek meer geschikt voor casestudies. Verder is niet ingegaan op de oorzaken van
assimilatie in de Ptolemeïsche samenleving, die eventueel te verklaren zijn door amalgamatie of door
politieke beweegredenen.328 Deze paden kunnen goed bewandeld worden in vervolgstudies.
Gezien de beperkte ruimte van deze studie en bronnen in voor nu ongewone talen is het niet
mogelijk geweest om uitgebreid in te gaan op epigrafische en papyrologische bronnen. Verder
onderzoek naar de Ptolemeïsche dodenbehandeling kan eventueel met deze twee soorten bronnen
gaten in deze studie vullen. Daarnaast is nog veel onderzoek nodig naar de bio-archeologische kant
van de Ptolemeïsche dodenbehandeling. Vindingen in deze discipline kunnen een grote bijdrage
leveren aan het huidige beeld.
In het zand van Egypte bevinden zich nog vele Ptolemeïsche schatten, zowel tekstuele als
archeologische. Onderzoek naar identiteit in Ptolemeïsch Egypte is daarom ook alles behalve
afgerond. Deze fascinerende periode en dit intrigerende land kunnen ons nog eeuwen interesseren.
Dit geldt zeker ook voor de funeraire cultuur en dodenbehandeling in Ptolemeïsch Egypte. Want
ondanks hun sterven, leven de inwoners van Ptolemeïsch Egypte voort in dit onderzoek en hopelijk
nog in vele vervolgstudies.
Leve de doden.
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Diodorus Siculus330
Diodorus Siculus, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη I.69
69.1. Ἐπεὶ δὲ τὰς τῶν ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέων
πράξεις ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων
διεληλύθαμεν ἀρκοῦντως μέχρι τῆς Ἀμάσιδος
τελευτῆς, τὰς λοιπὰς ἀναγράψομεν ἐν τοῖς
οἰκείοις χρόνοις·
2. περὶ δὲ τῶν νομίμων τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον νῦν
διέξιμεν ἐν κεφαλαίοις τά τε παραδοξότατα
καὶ τὰ μάλιστα ὠφελῆσαι δυνάμενα τοὺς
ἀναγινώσκοντας. πολλὰ γὰρ τῶν παλαιῶν
ἐθῶν τῶν γενομένων παρ᾿ Αἰγυπτίοις οὐ
μόνον παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις ἀποδοχῆς ἔτυχεν,
ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν οὐ μετρίως
ἐθαυμάσθη·
3. διόπερ οἱ μέγιστοι τῶν ἐν παιδείᾳ
δοξασθέντων ἐφιλοτιμήθησαν εἰς Αἴγυπτον
παραβαλεῖν, ἵνα μετάσχωσι τῶν τε νόμων καὶ
τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀξιολόγων ὄντων.
4. καίπερ γὰρ τῆς χώρας τὸ παλαιὸν
δυσεπιβάτου τοῖς ξένοις οὔσης διὰ τὰς
προειρημένας αἰτίας, ὅμως ἔσπευσαν εἰς
αὐτὴν παραβαλεῖν τῶν μὲν ἀρχαιοτάτων
Ὀρφεὺς καὶ ὁ ποιητὴς Ὅμηρος, τῶν δὲ
μεταγενεστέρων ἄλλοι τε πλείους καὶ
Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, ἔτι δὲ Σόλων ὁ
νομοθέτης.
5. λέγουσι τοίνυν Αἰγύπτιοι παρ᾿ αὑτοῖς τήν τε
τῶν γραμμάτων εὕρεσιν γενέσθαι καὶ τὴν τῶν
ἄστρων παρατήρησιν, πρὸς δὲ τούτοις τά τε
κατὰ τὴν γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τῶν
τεχνῶν τὰς πλείστας εὑρεθῆναι, νόμους τε
τοὺς ἀρίστους τεθῆναι.

69.1. Nadat we de daden van de koningen in
Egypte vanaf de oudste tijden tot aan het
sterven van Amasis voldoende hebben
doorgelopen, zullen we de overige daden in
onze eigen tijd noteren.
2. Over de gebruiken, verspreid over Egypte,
vertellen we nu in hoofdzaken de meest
verrassende zaken en zaken die de lezers het
meest kunnen helpen. Want veel van de oude
gewoontes die ontstaan zijn bij de
Egyptenaren vonden niet alleen bij de
inwoners waardering, maar werden ook bij de
Grieken sterk bewonderd.
3. En daarom streefden de grootsten van hen
die in onze beschaving werden geprezen,
ernaar om over te steken naar Egypte, opdat
ze te maken kregen met de wetten en
principes die de vermelding waard waren.
4. Want hoewel het land vroeger voor
buitenlanders moeilijk bereikbaar was om de
hiervoor genoemde redenen, haastten zich
van de oudsten toch Orpheus en de dichter
Homerus om over te steken naar dit land, en
van de lateren anderen waaronder ook
Pythagoras van Samos, evenals Solon de
wetgever.
5. De Egyptenaren zeggen nu dat de uitvinding
van het schrift en de waarneming van de
sterren ontstaan is bij henzelf. Bovendien
werden bij hen de theorieën met betrekking
tot de geometrie en de meeste kunsten
uitgevonden en hadden zij de beste wetten
gemaakt.
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6. καὶ τούτων μεγίστην ἀπόδειξίν φασιν εἶναι
τὸ τῆς Αἰγύπτου πλείω τῶν ἑπτακοσίων καὶ
τετρακισχιλίων ἐτῶν βασιλεῦσαι τοὺς πλείους
ἐγγενεῖς καὶ τὴν χώραν εὐδαιμονεστάτην
ὑπάρξαι τῆς ἁπάσης οἰκουμένης· ταῦτα γὰρ
οὐκ ἄν ποτε γενέσθαι μὴ οὐ τῶν ἀνθρώπων
χρωμένων κρατίστοις ἔθεσι καὶ νόμοις καὶ
τοῖς κατὰ πᾶσαν παιδείαν ἐπιτηδεύμασιν.

7. ὅσα μὲν οὖν Ἡρόδοτος καί τινες τῶν τὰς
Αἰγυπτίων πράξεις συνταξαμένων
ἐσχεδιάκασιν, ἑκουσίως προκρίναντες τῆς
ἀληθείας τὸ παραδοξολογεῖν καὶ μύθους
πλάττειν ψυχαγωγίας ἕνεκα, παρήσομεν,
αὐτὰ δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς κατ᾿
Αἴγυπτον ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς γεγραμμένα
φιλοτίμως ἐξητακότες ἐκθησόμεθα.

6. En ze zeggen dat het grootste bewijs van
deze dingen is dat meer dan 4700 jaar
koningen over Egypte hebben geregeerd,
waarvan meerdere inheems waren, en dat het
land het meest welvarende was van de hele
bewoonde wereld: want deze dingen zouden
nooit zo zijn geweest wanneer de mensen niet
de beste gewoonten en wetten en principes
gebruikten in overeenstemming met elke
beschaving.
7. Dus alles wat Herodotus en andere
schrijvers over zoveel daden van de
Egyptenaren hebben geïmproviseerd, omdat
ze bewust het vertellen van ongelofelijke
dingen en verzinnen van verhalen wegens
vermaak geprefereerd hebben boven de
waarheid, zullen wij overslaan, en wij zullen
deze zaken uiteenzetten, die door priesters
verspreid over Egypte in officiële
aantekeningen zijn geschreven, na we ze
ijverig onderzocht zullen hebben.
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Diodorus Siculus, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη I.90.2-96.6
90.2. Καθόλου δέ φασι τοὺς Αἰγυπτίους ὑπὲρ
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους εὐχαρίστως
διακεῖσθαι πρὸς πᾶν τὸ εὐεργετοῦν,
νομίζοντας μεγίστην ἐπικουρίαν εἶναι τῷ βίῳ
τὴν ἀμοιβὴν τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας χάριτος·
δῆλον γὰρ εἶναι διότι πάντες πρὸς εὐεργεσίαν
ὁρμήσουσι τούτων μάλιστα παρ᾿ οἷς ἂν ὁρῶσι
κάλλιστα θησαυρισθησομένας τὰς χάριτας.

3. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας δοκοῦσιν Αἰγύπτιοι
τοὺς ἑαυτῶν βασιλεῖς προσκυνεῖν τε καὶ τιμᾶν
ὡς πρὸς ἀλήθειαν ὄντας θεούς, ἅμα μὲν οὐκ
ἄνευ δαιμονίου τινὸς προνοίας νομίζοντες
αὐτοὺς τετευχέναι τῆς τῶν ὅλων ἐξουσίας,
ἅμα δὲ τοὺς βουλομένους τε καὶ δυναμένους
τὰ μέγιστ᾿ εὐεργετεῖν ἡγούμενοι θείας
μετέχειν φύσεως.

90.2. Ze zeggen dat de Egyptenaren over het
algemeen meer dan andere mensen in een
dankbare stemming zijn wegens iedere
weldaad, omdat ze menen dat de hoogste
hulp voor het leven de ruil van een gunst voor
de weldoeners is: het is immers duidelijk dat
daarom allen zullen trachten zich aan de kant
van een weldaad van hen te scharen, het
meest bij hen die zien dat de gunsten bewaard
zullen worden.
3. Om deze redenen menen de Egyptenaren
dat ze de koningen van henzelf aanbidden en
vereren alsof ze in werkelijkheid goden zijn.
Tegelijk menen ze dat zij niet zonder een of
andere goddelijke voorzienigheid gemaakt
waren vanuit de macht van allen, tegelijk
geloven ze dat zij, die de grootste dingen
willen en kunnen weldoen, deel uitmaken van
de goddelijke natuur

4. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀφιερωμένων ζῴων εἰ καὶ
πεπλεονάκαμεν, ἀλλ᾿ οὖν γε τὰ μάλιστα
θαυμαζόμενα τῶν παρ᾿ Αἰγυπτίοις νόμιμα
διευκρινήκαμεν.

4. Als we dan ook teveel over heilige dieren
hebben gesproken, hebben we dus echter de
meest verbazingwekkende gebruiken bij de
Egyptenaren onderzocht.

91.1. Οὐχ ἥκιστα δ᾿ ἄν τις πυθόμενος τὰ περὶ
τοὺς τετελευτηκότας νόμιμα τῶν Αἰγυπτίων
θαυμάσαι τὴν ἰδιότητα τῶν ἐθῶν. ὅταν γάρ τις
ἀποθάνῃ παρ᾿ αὐτοῖς, οἱ μὲν συγγενεῖς καὶ
φίλοι πάντες καταπλαττόμενοι πηλῷ τὰς
κεφαλὰς περιέρχονται τὴν πόλιν θρηνοῦντες,
ἕως ἂν ταφῆς τύχῃ τὸ σῶμα. οὐ μὴν οὔτε
λουτρῶν οὔτε οἴνου οὔτε τῆς ἄλλης τροφῆς
ἀξιολόγου μεταλαμβάνουσιν, οὔτε ἐσθῆτας
λαμπρὰς περιβάλλονται.

91.1. Niet allerminst zou iemand, nadat hij
over de gebruiken van de Egyptenaren
rondom de overledenen vernomen had, zich
verbaasd hebben over de eigenaardigheid van
gewoontes. Wanneer iemand onder hen
overlijdt, gaan alle familie en vrienden
jammerend de stad rond, terwijl ze zich
besmeren met modder op hun eigen hoofd,
totdat het lichaam in het graf komt. Nee, noch
baden noch wijn noch een ander eten waardig
om te noemen nemen ze tot zich, noch doen
ze schitterende kleding aan.
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2. τῶν δὲ ταφῶν τρεῖς ὑπάρχουσι τάξεις, ἥ τε
πολυτελεστάτη καὶ μέση καὶ ταπεινοτάτη.
κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην ἀναλίσκεσθαί φασιν
ἀργυρίου τάλαντον, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν
μνᾶς εἴκοσι, κατὰ δὲ τὴν ἐσχάτην παντελῶς
ὀλίγον τι δαπάνημα γίνεσθαι λέγουσιν.

2. Drie klassen van begraven zijn er: de meest
extravagante, de middelste en de laagste. Dus
zeggen ze voor de eerste een talent van zilver
uit te geven, voor de tweede twintig minae, en
met betrekking tot de laatste zeggen ze dat de
kosten in totaal weinig zijn.

3. οἱ μὲν οὖν τὰ σώματα θεραπεύοντές εἰσι
τεχνῖται, τὴν ἐπιστήμην ταύτην ἐκ γένους
παρειληφότες· οὗτοι δὲ γραφὴν ἑκάστου τῶν
εἰς τὰς ταφὰς δαπανωμένων τοῖς οἰκείοις τῶν
τελευτησάντων προσενέγκαντες ἐπερωτῶσι
τινα τρόπον βούλονται τὴν θεραπείαν
γενέσθαι τοῦ σώματος.

3. Zij die de lichamen verzorgen, zijn
vakmannen, die namelijk deze kennis van hun
familie hebben overgenomen. Nadat zij aan de
verwanten van de overledenen een document
voorleggen over de uitgaven die gedaan
worden van elke zaak met betrekking tot
begrafenissen, leggen zij ter beslissing voor op
welke manier ze willen dat het lichaam
behandeld wordt.
4. Nadat ze het over alle zaken eens zijn
geworden en ze het lichaam aangenomen
hebben, geven ze het lichaam over aan de
aangestelden voor de gebruikelijke zorg. En
nadat het lichaam op de grond geplaatst is,
trekt de eerste, die grammateus (schrijver)
wordt genoemd, een lijn aan de linkerflank
van het lichaam zo groot als nodig is om door
te snijden: daarna terwijl hij, die de
paraschistes (snijder) genoemd wordt, een
Ethiopische steen heeft en het lichaam snijdt
zoals de wet het beveelt, vlucht hij
onmiddellijk naar huis, omdat de aanwezigen
hem achterna rennen en met stenen gooien,
hem nog bovendien vervloeken alsof ze zelfs
de misdaad naar hem draaien: want zij
geloven dat ieder gehaat is die geweld
gebruikt tegen een verwant lichaam en
wonden toebrengt en hem in het algemeen
enig kwaad aandoet.

4. διομολογησάμενοι δὲ περὶ πάντων καὶ τὸν
νεκρὸν παραλαβόντες, τοῖς τεταγμένοις ἐπὶ
τὴν κατειθισμένην ἐπιμέλειαν τὸ σῶμα
παραδιδόασι. καὶ πρῶτος μὲν ὁ γραμματεὺς
λεγόμενος τεθέντος χαμαὶ τοῦ σώματος ἐπὶ
τὴν λαγόνα περιγράφει τὴν εὐώνυμον ὅσον
δεῖ διατεμεῖν· ἔπειτα δ᾿ ὁ λεγόμενος
παρασχίστης λίθον ἔχων Αἰθιοπικὸν καὶ
διατεμὼν ὡς ὁ νόμος κελεύει τὴν σάρκα,
παραχρῆμα φεύγει δρόμῳ, διωκόντων τῶν
συμπαρόντων καὶ λίθοις βαλλόντων, ἔτι δὲ
καταρωμένων καὶ καθαπερεὶ τὸ μύσος εἰς
ἐκεῖνον τρεπόντων· ὑπολαμβάνουσι γὰρ
μισητὸν εἶναι πάντα τὸν ὁμοφύλῳ σώματι
βίαν προσφέροντα καὶ τραύματα ποιοῦντα
καὶ καθόλου τι κακὸν ἀπεργαζόμενον.
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5. Οἱ ταριχευταὶ δὲ καλούμενοι πάσης μὲν
τιμῆς καὶ πολυωρίας ἀξιοῦνται, τοῖς τε
ἱερεῦσι συνόντες καὶ τὰς εἰς ἱερὸν εἰσόδους
ἀκωλύτως ὡς καθαροὶ ποιοῦνται· πρὸς δὲ τὴν
θεραπείαν τοῦ παρεσχισμένου σώματος
ἀθροισθέντων αὐτῶν εἷς καθίησι τὴν χεῖρα
διὰ τῆς τοῦ νεκροῦ τομῆς εἰς τὸν θώρακα καὶ
πάντα ἐξαιρεῖ χωρὶς νεφρῶν καὶ καρδίας,
ἕτερος δὲ καθαίρει τῶν ἐγκοιλίων ἕκαστον
κλύζων οἴνῳ φοινικείῳ καὶ θυμιάμασι.

6. καθόλου δὲ πᾶν τὸ σῶμα τὸ μὲν πρῶτον
κεδρίᾳ καί τισιν ἄλλοις ἐπιμελείας ἀξιοῦσιν
ἐφ᾿ ἡμέρας πλείους τῶν τριάκοντα, ἔπειτα
σμύρνῃ καὶ κιναμώμῳ καὶ τοῖς δυναμένοις μὴ
μόνον πολυχρόνιον τήρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν
εὐωδίαν παρέχεσθαι· θεραπεύσαντες δὲ
παραδιδόασι τοῖς συγγενέσι τοῦ
τετελευτηκότος οὕτως ἕκαστον τῶν τοῦ
σώματος μελῶν ἀκέραιον τετηρημένον ὥστε
καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς βλεφάροις καὶ ταῖς ὀφρύσι
τρίχας διαμένειν καὶ τὴν ὅλην πρόσοψιν τοῦ
σώματος ἀπαράλλακτον εἶναι καὶ τὸν τῆς
μορφῆς τύπον γνωρίζεσθαι·
7. διὸ καὶ πολλοὶ τῶν Αἰγυπτίων ἐν οἰκήμασι
πολυτελέσι φυλάττοντες τὰ σώματα τῶν
προγόνων, κατ᾿ ὄψιν ὁρῶσι τοὺς γενεαῖς
πολλαῖς τῆς ἑαυτῶν γενέσεως
προτετελευτηκότας, ὥστε ἑκάστων τά τε
μεγέθη καὶ τὰς περιοχὰς τῶν σωμάτων, ἔτι δὲ
τοὺς τῆς ὄψεως χαρακτῆρας ὁρωμένους
παράδοξον ψυχαγωγίαν παρέχεσθαι καθάπερ
συμβεβιωκότας τοῖς θεωμένοις.

5. Zij die balsemers genoemd worden, zijn de
volledige eer en aandacht waardig, omdat ze
omgaan met priesters en ze kunnen
ongehinderd als vrije mensen door de
ingangen naar de tempel: nadat zij zich
verzameld hebben voor de verzorging van het
lichaam dat opengesneden was, reikt één zijn
hand door de snee in het lichaam naar de
borstkas en haalt alles eruit behalve de nieren
en het hart, een ander reinigt elk van de
holtes terwijl hij ze met palmolie en parfums
spoelt.
6. In het algemeen behandelen ze het hele
lichaam eerst eervol met cederhars en met
enige andere zorgtaken gedurende meer dan
dertig dagen, daarna met mirre en kaneel en
deze zaken hebben niet alleen het vermogen
van eeuwenlange bewaring, maar verschaffen
ook welriekendheid: nadat ze het verzorgd
hebben, geven ze het lichaam in deze staat
aan de verwanten van de overledene, terwijl
elk ongeschonden deel van de ledematen van
het lichaam bewaard is zodat ook de haren bij
de oogleden en de wenkbrauwen blijven en de
hele gestalte van het lichaam volkomen gelijk
is en de uiterlijke vorm voorgesteld wordt.
7. Daarom ook dat veel van de Egyptenaren de
lichamen van hun voorouders in zeer dure
ruimtes bewaken, ze kijken echt met hun ogen
neer op hen die gestorven zijn, vele generaties
vanaf hun eigen ontstaan, zoals de omvangen
en omhulsels van alle lichamen, zodat ze de
kenmerken van de aanblik nog zien om een
ongelofelijk genoegen te bezorgen alsof ze
hebben samengeleefd met de bezichtigden.
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92.1. Τοῦ δὲ μέλλοντος θάπτεσθαι σώματος
οἱ συγγενεῖς προλέγουσι τὴν ἡμέραν τῆς
ταφῆς τοῖς τε δικασταῖς καὶ τοῖς συγγενέσιν,
ἔτι δὲ φίλοις τοῦ τετελευτηκότος, καὶ
διαβεβαιοῦνται ὅτι διαβαίνειν μέλλει τὴν
λίμνην, λέγοντες τοὔνομα τοῦ μετηλλαχότος.
2. ἔπειτα παραγενομένων δικαστῶν δυσὶ
πλειόνων τῶν τετταράκοντα, καὶ καθισάντων
ἐπί τινος ἡμικυκλίου κατεσκευασμένου πέραν
τῆς λίμνης, ἡ μὲν βᾶρις καθέλκεται,
κατεσκευασμένη πρότερον ὑπὸ τῶν ταύτην
ἐχόντων τὴν ἐπιμέλειαν, ἐφέστηκε δὲ ταύτῃ ὁ
πορθμεύς, ὃν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἰδίαν
διάλεκτον ὀνομάζουσι χάρωνα.
3. διὸ καί φασιν Ὀρφέα τὸ παλαιὸν εἰς
Αἴγυπτον παραβαλόντα καὶ θεασάμενον
τοῦτο τὸ νόμιμον, μυθοποιῆσαι τὰ καθ᾿ ᾅδου,
τὰ μὲν μιμησάμενον, τὰ δ᾿ αὐτὸν ἰδίᾳ
πλασάμενον· ὑπὲρ οὗ τὰ κατὰ μέρος μικρὸν
ὕστερον ἀναγράψομεν.
4. οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς βάρεως εἰς τὴν λίμνην
καθελκυσθείσης, πρὶν ἢ τὴν λάρνακα τὴν τὸν
νεκρὸν ἔχουσαν εἰς αὐτὴν τίθεσθαι, τῷ
βουλομένῳ κατηγορεῖν ὁ νόμος ἐξουσίαν
δίδωσιν. ἐὰν μὲν οὖν τις παρελθὼν ἐγκαλέσῃ
καὶ δείξῃ βεβιωκότα κακῶς, οἱ μὲν κριταὶ τὰς
γνώμας πᾶσιν ἀποφαίνονται, τὸ δὲ σῶμα
εἴργεται τῆς εἰθισμένης ταφῆς· ἐὰν δ᾿ ὁ
ἐγκαλέσας δόξῃ μὴ δικαίως κατηγορεῖν,
μεγάλοις περιπίπτει προστίμοις.

92.1. Als het lichaam op het punt staat te
worden bijgezet, roept de familie de dag van
de begrafenis uit tegen de rechters en
verwanten, verder nog aan vrienden van de
overledene, en ze bevestigen dat hij op het
punt staat om het water over te steken, terwijl
ze de naam noemen van de gestorvene.
2. Daarna, nadat meer dan 42 rechters zijn
gearriveerd en zijn gaan zitten in een halve
cirkel die zich bevindt aan de andere zijde van
het water, wordt de baris, die eerder
gebouwd was door mensen die hiervoor zorg
droegen, in het water getrokken. Daarop werd
de schipper geplaatst, die Egyptenaren in hun
eigen spreektaal charon noemen.
3. Daarom ook zeggen ze dat Orpheus, nadat
hij naar het oude Egypte overgestoken was en
zich verwonderd had over dit principe,
verhalen over de Hades bedacht heeft.
Sommige dingen heeft hij geïmiteerd, andere
heeft hij zelf persoonlijk gevormd: over dit
deel zullen we zo direct zaken noteren.
4. Nadat de baris naar het water is getrokken,
maar niet voordat de kist, die het lichaam
bevat, daarop gezet is, geeft de wet de
mogelijkheid aan hem die wil beschuldigen.
Dus als een of andere voorbijganger zou
verwijten en zou aantonen dat de overledene
slecht geleefd had, dan zouden de rechters
aan allen de oordelen zichtbaar maken, en het
lichaam zou de gebruikelijke begrafenis
worden ontzegd. Maar als werd aangetoond
dat de verwijter niet rechtvaardig beschuldigd
had, dan zou hij met grote straffen te maken
krijgen.
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5. ὅταν δὲ μηδεὶς ὑπακούσῃ κατήγορος ἢ
παρελθὼν γνωσθῇ συκοφάντης ὑπάρχειν, οἱ
μὲν συγγενεῖς ἀποθέμενοι τὸ πένθος
ἐγκωμιάζουσι τὸν τετελευτηκότα, καὶ περὶ μὲν
τοῦ γένους οὐδὲν λέγουσιν, ὥσπερ παρὰ τοῖς
Ἕλλησιν, ὑπολαμβάνοντες ἅπαντας ὁμοίως
εὐγενεῖς εἶναι τοὺς κατ᾿ Αἴγυπτον, τὴν δ᾿ ἐκ
παιδὸς ἀγωγὴν καὶ παιδείαν διελθόντες,
πάλιν ἀνδρὸς γεγονότος τὴν εὐσέβειαν καὶ
δικαιοσύνην, ἔτι δὲ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς
ἄλλας ἀρετὰς αὐτοῦ διεξέρχονται, καὶ
παρακαλοῦσι τοὺς κάτω θεοὺς δέξασθαι
σύνοικον τοῖς εὐσεβέσι· τὸ δὲ πλῆθος
ἐπευφημεῖ καὶ ἀποσεμνύνει τὴν δόξαν τοῦ
τετελευτηκότος, ὡς τὸν αἰῶνα διατρίβειν
μέλλοντος καθ᾿ ᾅδου μετὰ τῶν εὐσεβῶν.

6. τὸ δὲ σῶμα τιθέασιν οἱ μὲν ἰδίους ἔχοντες
τάφους ἐν ταῖς ἀποδεδειγμέναις θήκαις, οἷς
δ᾿ οὐχ ὑπάρχουσι τάφων κτήσεις, καινὸν
οἴκημα ποιοῦσι κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν, καὶ
πρὸς τὸν ἀσφαλέστατον τῶν τοίχων ὀρθὴν
ἱστᾶσι τὴν λάρνακα. καὶ τοὺς κωλυομένους δὲ
διὰ τὰς κατηγορίας ἢ πρὸς δάνειον ὑποθήκας
θάπτεσθαι τιθέασι κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν· οὓς
ὕστερον ἐνίοτε παίδων παῖδες εὐπορήσαντες
καὶ τῶν τε συμβολαίων καὶ τῶν ἐγκλημάτων
ἀπολύσαντες μεγαλοπρεποῦς ταφῆς ἀξιοῦσι.
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Hiermee wordt gedoeld op het leven na de
dood. Volgens de Egyptische eschatologie leefde

5. Wanneer geen beschuldiger zich laat horen
of als de voorbijganger ontmaskerd wordt als
sycofant, prijst de familie de overledene,
nadat ze opgehouden zijn met rouwen. En ze
vertellen niets over zijn afkomst, zoals bij de
Grieken, omdat ze menen dat allen verspreid
over Egypte op gelijke wijze edel geboren zijn,
en omdat ze de levenswijze vanaf kindertijd
en opvoeding doorlopen. Ze behandelen zijn
vroomheid en rechtvaardigheid nadat hij
opnieuw een man is geworden,331 en
bovendien zijn zelfbeheersing en zijn andere
deugden, en ze roepen de onderwereldgoden
aan om hem als medebewoner van de
gelukzaligen te ontvangen. De menigte roept
zijn goedkeuring uit en men stelt het aanzien
van de overledene groots voor, als het leven
van iemand die onder bij de Hades met de
gelukzaligen zal doorbrengen.
6. Zij die eigen graven hebben, plaatsen het
lichaam in de gemaakte kisten. Degenen die
geen bezittingen van graven ten deel gevallen
zijn, maken een nieuwe kamer onder hun
eigen huis, en ze zetten de kist rechtop tegen
de sterkste van de muren. Ook zij zetten
degenen die uitgesloten worden door een
aanklacht of een onderpand voor de
hypotheek, bij onder hun eigen huis om te
eren. Wanneer later de kinderen van hun
kinderen soms succes hebben gehad en zich
van de contractuele aanklachten los hebben
gemaakt, vereren zij hem met een grootse
begrafenis.

men opnieuw na de dood vandaar dat het lichaam
zoveel mogelijk in tact moest blijven.
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93.1. Σεμνότατον δὲ διείληπται παρ᾿
Αἰγυπτίοις τὸ τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς προγόνους
φανῆναι περιττότερον τετιμηκότας εἰς τὴν
αἰώνιον οἴκησιν μεταστάντας. νόμιμον δ᾿ ἐστὶ
παρ᾿ αὐτοῖς καὶ τὸ διδόναι τὰ σώματα τῶν
τετελευτηκότων γονέων εἰς ὑποθήκην
δανείου· τοῖς δὲ μὴ λυσαμένοις ὄνειδός τε τὸ
μέγιστον ἀκολουθεῖ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν
στέρησις ταφῆς.
2. θαυμάσαι δ᾿ ἄν τις προσηκόντως τοὺς
ταῦτα διατάξαντας, ὅτι τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν
σπουδαιότητα τῶν ἠθῶν οὐκ ἐκ τῆς τῶν
ζώντων ὁμιλίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν
τετελευτηκότων ταφῆς καὶ θεραπείας ἐφ᾿
ὅσον ἦν ἐνδεχόμενον τοῖς ἀνθρώποις
ἐνοικειοῦν ἐφιλοτιμήθησαν.
3. οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες μύθοις πεπλασμένοις
καὶ φήμαις διαβεβλημέναις τὴν περὶ τούτων
πίστιν παρέδωκαν, τήν τε τῶν εὐσεβῶν τιμὴν
καὶ τὴν τῶν πονηρῶν τιμωρίαν· τοιγαροῦν οὐχ
οἷον ἰσχῦσαι δύναται ταῦτα προτρέψασθαι
τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τὸν ἄριστον βίον, ἀλλὰ
τοὐναντίον ὑπὸ τῶν φαύλων χλευαζόμενα
πολλῆς καταφρονήσεως τυγχάνουσι·
4. παρὰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις οὐ μυθώδους, ἀλλ᾿
ὁρατῆς τοῖς μὲν πονηροῖς τῆς κολάσεως, τοῖς
δ᾿ ἀγαθοῖς τῆς τιμῆς οὔσης, καθ᾿ ἑκάστην
ἡμέραν ἀμφότεροι τῶν ἑαυτοῖς προσηκόντων
ὑπομιμνήσκονται, καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου
ἡ μεγίστη καὶ συμφορωτάτη διόρθωσις
γίνεται τῶν ἠθῶν. κρατίστους δ᾿, οἶμαι, τῶν
νόμων ἡγητέον οὐκ ἐξ ὧν εὐπορωτάτους, ἀλλ᾿
ἐξ ὧν ἐπιεικεστάτους τοῖς ἤθεσι καὶ
πολιτικωτάτους συμβήσεται γενέσθαι τοὺς
ἀνθρώπους.

93.1. Door de Egyptenaren wordt de indruk
gewekt dat het eren van de familie en
voorvaderen beschouwd wordt als het meest
plechtige, meer nog nadat ze hem naar het
eeuwige huis verplaatst hebben. Een principe
is bij hen ook het geven van de lichamen van
hun overleden ouders als onderpand voor de
hypotheek. Voor de wanbetalers volgt de
grootste schande en na hun dood het
onthouden van een begrafenis.
2. Iemand zou zich op gepaste wijze kunnen
verbazen over hen die deze dingen vastgesteld
hebben, omdat zij streefden de billijkheid en
de ernst van de gewoonten niet alleen vanuit
de omgang met de levenden bij te wonen,
maar ook vanuit de begrafenis van de doden
en vanuit zoveel mogelijk zorg voor mensen.
3. Want de Grieken gaven het vertrouwen
door over deze zaken via verzonnen verhalen
en drogberichten, de eer voor eerbiedigen en
de wraak op de slechten. Daarom klopt het
niet dat deze zaken de mensen hebben
aangespoord in de richting van het beste
leven, maar in tegendeel treffen de zaken die
door de slechten bespot worden veel
minachting.
4. Bij de Egyptenaren zijn deze zaken niet
fabelachtig, maar men is toeschouwer van de
bestraffing voor de slechte mens, terwijl er
eer is voor de goeden. Gedurende elke dag
worden beide aanwezigen herinnerd aan
elkaar, en op deze manier is het de grootste
en de nuttigste behandeling van de
gewoontes. De sterkste van de wetten
moeten worden gevolgd, denk ik, niet de
wetten waardoor het kan gebeuren dat
mensen het meest rijk zijn, maar de wetten
waardoor mensen het meest billijk zijn qua
karakters en mensen het meest geschikt zijn
als burgers.
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94.1. Ῥητέον δ᾿ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν γενομένων
νομοθετῶν κατ᾿ Αἴγυπτον τῶν οὕτως
ἐξηλλαγμένα καὶ παράδοξα νόμιμα
καταδειξάντων. μετὰ γὰρ τὴν παλαιὰν τοῦ
κατ᾿ Αἴγυπτον βίου κατάστασιν, τὴν
μυθολογουμένην γεγονέναι ἐπί τε τῶν θεῶν
καὶ τῶν ἡρώων, πεῖσαί φασι πρῶτον
ἐγγράπτοις νόμοις χρήσασθαι τὰ πλήθη τὸν
Μνεύην, ἄνδρα καὶ τῇ ψυχῇ μέγαν καὶ τῷ βίῳ
κοινότατον τῶν μνημονευομένων.
προσποιηθῆναι δ᾿ αὐτῷ τὸν Ἑρμῆν δεδωκέναι
τούτους, ὡς μεγάλων ἀγαθῶν αἰτίους
ἐσομένους, καθάπερ παρ᾿ Ἕλλησι ποιῆσαί
φασιν ἐν μὲν τῇ Κρήτῃ Μίνωα, παρὰ δὲ
Λακεδαιμονίοις Λυκοῦργον, τὸν μὲν παρὰ
Διός, τὸν δὲ παρ᾿ Ἀπόλλωνος φήσαντα
τούτους παρειληφέναι.

2. καὶ παρ᾿ ἑτέροις δὲ πλείοσιν ἔθνεσι
παραδέδοται τοῦτο τὸ γένος τῆς ἐπινοίας
ὑπάρξαι καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιον γενέσθαι
τοῖς πεισθεῖσι· παρὰ μὲν γὰρ τοῖς Ἀριανοῖς
Ζαθραύστην ἱστοροῦσι τὸν ἀγαθὸν δαίμονα
προσποιήσασθαι τοὺς νόμους αὐτῷ διδόναι,
παρὰ δὲ τοῖς ὀνομαζομένοις Γέταις τοῖς
ἀπαθανατίζουσι Ζάλμοξιν ὡσαύτως τὴν
κοινὴν Ἑστίαν, παρὰ δὲ τοῖς Ἰουδαίοις
Μωυσῆν τὸν Ἰαὼ ἐπικαλούμενον θεόν, εἴτε
θαυμαστὴν καὶ θείαν ὅλως ἔννοιαν εἶναι
κρίναντας τὴν μέλλουσαν ὠφελήσειν
ἀνθρώπων πλῆθος, εἴτε καὶ πρὸς τὴν
ὑπεροχὴν καὶ δύναμιν τῶν εὑρεῖν λεγομένων
τοὺς νόμους ἀποβλέψαντα τὸν ὄχλον μᾶλλον
ὑπακούσεσθαι διαλαβόντας.

94.1. We moeten het ook hebben over de
wetgevers die verspreid over Egypte geboren
zijn en de zo veranderde en wonderlijke
principes uitgevonden hebben. Want na het
vroegste begin van het leven verspreid over
Egypte, waarover verhalen verteld worden ten
tijde van goden en helden, als eerste zeggen
ze, om de menigten te overtuigen, dat
Mneues geschreven wetten uitgeroepen
heeft, een man groot wat betreft zijn ziel en
wat betreft zijn leven het meest
dienstvaardige van de memorabele mensen.
Ze beweren dat Hermes hem deze dingen
gegeven heeft, om verantwoordelijk te zijn
voor grote goede dingen, zoals ze bij de
Grieken zeggen dat Minos op Kreta gedaan
heeft, en bij de Lacedaemoniërs Lykourgos,
nadat de een had gezegd dat hij via Zeus, de
ander via Apollo deze dingen ontvangen had.
2. Ook bij meerdere andere volkeren is
overgeleverd dat deze soort van
vindingrijkheid ontstaan is en de reden is van
vele goede dingen voor hen die overtuigd zijn:
want bij de Arianen (Iraniërs) beweren ze dat
Zathraustes (Zarathustra) doet alsof de Goede
Geest de wetten aan hem gegeven heeft, en
bij hen die Getai genoemd worden, vereren ze
Zalmoxis als god op dezelfde manier als de
gemeenschappelijke Hestia. Bij de Joden
beweren ze dat Mozes de god Iao (Jahweh)
aangeroepen heeft voor zichzelf, of omdat ze
besloten hadden dat de gedachte, die bedoeld
was om de menigte te helpen, verwonderlijk
en geheel goddelijke was, of ook omdat ze
overwogen dat de zeer grote menigte zou
luisteren naar de wetten wanneer bovendien
het gezag en de macht van hen, waarover
gezegd wordt dat ze wetten uitvonden,
opgelet had.
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3. Δεύτερον δὲ νομοθέτην Αἰγύπτιοί φασι
γενέσθαι Σάσυχιν, ἄνδρα συνέσει
διαφέροντα. τοῦτον δὲ πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι
νόμοις ἄλλα τε προσθεῖναι καὶ τὰ περὶ τὴν
τῶν θεῶν τιμὴν ἐπιμελέστατα διατάξαι,
εὑρετὴν δὲ καὶ γεωμετρίας γενέσθαι καὶ τὴν
περὶ τῶν ἄστρων θεωρίαν τε καὶ παρατήρησιν
διδάξαι τοὺς ἐγχωρίους.

4. τρίτον δὲ λέγουσι Σεσόωσιν τὸν βασιλέα μὴ
μόνον τὰς πολεμικὰς πράξεις ἐπιφανεστάτας
κατεργάσασθαι τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ
περὶ τὸ μάχιμον ἔθνος νομοθεσίαν
συστήσασθαι, καὶ τὰ ἀκόλουθα τὰ περὶ τὴν
στρατείαν σύμπαντα διακοσμῆσαι.

3. Egyptenaren zeggen dat de tweede
wetgever Sasychis was, een man die er ver
bovenuit sprong wat betreft zijn verstand. Ze
zeggen dat hij aan de bestaande wetten
andere regels toegevoegd heeft en zeer
nauwkeurige regels over het vereren van de
goden opgesteld heeft. Ze zeggen dat hij ook
uitvinder van geometrie was en inwoners
geleerd heeft over onderzoek en observatie
van de sterren.
4. Ze zeggen dat Sesoosi de derde koning was,
die niet alleen de belangrijkste oorlogsdaden
verricht heeft van alle in Egypte, maar met
betrekking tot de militaire klasse wetgeving
samengesteld heeft, en alle passende zaken
samen over het leger geregeld heeft.

5. τέταρτον δὲ νομοθέτην φασὶ γενέσθαι
Βόκχοριν τὸν βασιλέα, σοφόν τινα καὶ
πανουργίᾳ διαφέροντα. τοῦτον οὖν διατάξαι
τὰ περὶ τοὺς βασιλεῖς ἅπαντα καὶ τὰ περὶ τῶν
συμβολαίων ἐξακριβῶσαι· γενέσθαι δ᾿ αὐτὸν
καὶ περὶ τὰς κρίσεις οὕτω συνετὸν ὥστε
πολλὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ διαγνωσθέντων διὰ τὴν
περιττότητα μνημονεύεσθαι μέχρι τῶν καθ᾿
ἡμᾶς χρόνων. λέγουσι δ᾿ αὐτὸν ὑπάρξαι τῷ
μὲν σώματι παντελῶς ἀσθενῆ, τῷ δὲ τρόπῳ
πάντων φιλοχρηματώτατον.

5. Ze zeggen dat de vierde wetgever koning
Bokchoris was, een wijs iemand die zich ook
onderscheidde door zijn sluwheid. Bovendien
zeggen ze dat hij alle zaken rondom de
koningen opgesteld had en de contracten
gespecificeerd had: dat hij zelf ook zo wijs was
over de oordelen dat veel van zijn uitspraken
herinnerd worden tot in de overdrijving tot in
onze tijd. Ze zeggen dat hij zelf qua lichaam
zeer zwak was, bovendien was hij zo met het
zwakke lichaam het meest geldbelust van
allen.

95.1. Μετὰ δὲ τοῦτον προσελθεῖν λέγουσι
τοῖς νόμοις Ἄμασιν τὸν βασιλέα, ὃν ἱστοροῦσι
τὰ περὶ τοὺς νομάρχας διατάξαι καὶ τὰ περὶ
τὴν σύμπασαν οἰκονομίαν τῆς Αἰγύπτου.
παραδέδοται δὲ συνετός τε γεγονέναι καθ᾿
ὑπερβολὴν καὶ τὸν τρόπον ἐπιεικὴς καὶ
δίκαιος· ὧν ἕνεκα καὶ τοὺς Αἰγυπτίους αὐτῷ
περιτεθεικέναι τὴν ἀρχὴν οὐκ ὄντι γένους
βασιλικοῦ.

95.1. Ze zeggen dat na hem koning Amasis zich
wijdde aan de wetten, aan wie ze vroegen om
de zaken rondom de gouverneurs op te stellen
en de zaken rondom het volledige bestuur van
Egypte. Men heeft overgeleverd dat hij
buitengewoon wijs en bekwaam was wat
betreft zijn karakter en rechtvaardig. En
daarom hebben de Egyptenaren aan hem de
heerschappij toegewezen terwijl hij niet van
koninklijke afkomst was.
2. Ze zeggen ook dat de Eleërs, die druk bezig
waren met de Olympische Spelen, gezanten
naar hem stuurden om te vragen hoe hij de
meest rechtvaardig zou kunnen zijn. Toen zei
hij: wanneer geen Eleër meespeelt.

2. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Ἠλείους, σπουδάζοντας
περὶ τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, πρεσβευτὰς
ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτὸν ἐρωτήσοντας πῶς ἂν
γένοιτο δικαιότατος· τὸν δ᾿ εἰπεῖν, ἐὰν μηδεὶς
Ἠλεῖος ἀγωνίζηται.
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3. Πολυκράτους δὲ τοῦ Σαμίων δυνάστου
συντεθειμένου πρὸς αὐτὸν φιλίαν, καὶ βιαίως
προσφερομένου τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς εἰς
Σάμον καταπλέουσι ξένοις, τὸ μὲν πρῶτον
λέγεται πρεσβευτὰς ἀποστείλαντα
παρακαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν μετριότητα· οὐ
προσέχοντος δ᾿ αὐτοῦ τοῖς λόγοις ἐπιστολὴν
γράψαι τὴν φιλίαν καὶ τὴν ξενίαν τὴν πρὸς
αὐτὸν διαλυόμενον· οὐ γὰρ βούλεσθαι
λυπηθῆναι συντόμως ἑαυτόν, ἀκριβῶς εἰδότα
διότι πλησίον ἐστὶν αὐτῷ τὸ κακῶς παθεῖν
οὕτω προεστηκότι τῆς τυραννίδος.
θαυμασθῆναι δ᾿ αὐτόν φασι παρὰ τοῖς Ἕλλησι
διά τε τὴν ἐπιείκειαν καὶ διὰ τὸ τῷ
Πολυκράτει ταχέως ἀποβῆναι τὰ ῥηθέντα.

4. Ἕκτον δὲ λέγεται τὸν Ξέρξου πατέρα
Δαρεῖον τοῖς νόμοις ἐπιστῆναι τοῖς τῶν
Αἰγυπτίων· μισήσαντα γὰρ τὴν παρανομίαν
τὴν εἰς τὰ κατ᾿ Αἴγυπτον ἱερὰ γενομένην ὑπὸ
Καμβύσου τοῦ προβασιλεύσαντος ζηλῶσαι
βίον ἐπιεικῆ καὶ φιλόθεον.
5. ὁμιλῆσαι μὲν γὰρ αὐτοῖς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς
ἐν Αἰγύπτῳ καὶ μεταλαβεῖν αὐτὸν τῆς τε
θεολογίας καὶ τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις
ἀναγεγραμμένων πράξεων· ἐκ δὲ τούτων
ἱστορήσαντα τήν τε μεγαλοψυχίαν τῶν
ἀρχαίων βασιλέων καὶ τὴν εἰς τοὺς
ἀρχομένους εὔνοιαν μιμήσασθαι τὸν ἐκείνων
βίον, καὶ διὰ τοῦτο τηλικαύτης τυχεῖν τιμῆς
ὥσθ᾿ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ζῶντα μὲν θεὸν
προσαγορεύεσθαι μόνον τῶν ἁπάντων
βασιλέων, τελευτήσαντα δὲ τιμῶν τυχεῖν ἴσων
τοῖς τὸ παλαιὸν νομιμώτατα βασιλεύσασι κατ᾿
Αἴγυπτον.

6. Τὴν μὲν οὖν κοινὴν νομοθεσίαν
συντελεσθῆναί φασιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων
ἀνδρῶν, καὶ δόξης τυχεῖν τῆς διαδεδομένης
παρὰ τοῖς ἄλλοις· ἐν δὲ τοῖς ὕστερον χρόνοις
πολλὰ τῶν καλῶς ἔχειν δοκούντων νομίμων
φασὶ κινηθῆναι, Μακεδόνων ἐπικρατησάντων
καὶ καταλυσάντων εἰς τέλος τὴν βασιλείαν
τῶν ἐγχωρίων.

3. Nadat Polykrates, de heerser van de
inwoners van Samos, zich met hem bevriend
had en gewelddadig de burgers en de
vreemdelingen die naar Samos gezeild
hadden, onderdrukt had, heeft hij, naar men
zegt, gouverneurs gestuurd om hem aan te
sporen tot matigheid. En toen hij niet de
aandacht richtte op zijn woorden, schreef hij
een brief waarin de vriendschap en
gastvrijheid naar hem toe werden ontbonden.
Hij wilde immers niet kort voor zichzelf
rouwen, omdat hij precies wist dat het slecht
lijden zo dicht bij hem als aangestelde leider
van de heerschappij was. Ze zeggen dat hij
bewonderd werd door de Grieken vanwege
zijn bekwaamheid en doordat wat hij tegen
Polycrates gezegd had snel uitkwam.
4. Men zegt dat een zesde koning, Darius de
vader van Xerxes, wetten voor de Egyptenaren
plaatste: omdat hij het abnormale gedrag
haatte dat tegenover de heiligdommen in
Egypte door zijn voorganger Cambyses was
ontstaan, streefde hij immers een billijk en
goden liefhebbend leven na.
5. Want ze zeggen dat hij in het gezelschap
van de priesters in Egypte zelf was en zelf nam
deel in de godgeleerdheid en de handelingen
die in de heilige schriften zijn gegraveerd.
Nadat hij door deze dingen geleerd had over
de edelmoedigheid van de oude koningen en
de welwillendheid naar de overheersten,
heeft hij het leven van hen nagedaan en door
dit verkreeg hij de eer om op zo’n jonge
leeftijd door de Egyptenaren levend een god
te worden genoemd als enige van alle
koningen. Nadat hij gestorven was, verkreeg
hij eren gelijk aan de koningen van het oude
Egypte die de wetten het rechtmatigst
gebruikten.
6. Dus ze zeggen dat de gemeenschappelijke
wetgeving door de genoemde mensen werd
voltooid, ook verkregen ze roem die
overgeleverd was door de anderen. In latere
tijden zeggen ze dat veel van de wettige zaken
die goed schenen te zijn werden verwijderd
nadat de Macedoniërs geheerst hadden en
aan het einde het koninkrijk van de inwoners
vernietigd hadden.
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10. Ἑξῆς δ᾿ Εὐνόστου λιμὴν μετὰ τὸ
ἑπταστάδιον· καὶ ὑπὲρ τούτου ὁ ὀρυκτός, ὃν
καὶ Κιβωτὸν καλοῦσιν, ἔχων καὶ αὐτὸς
νεώρια. ἐνδοτέρω δὲ τούτου διῶρυξ πλωτὴ
μέχρι τῆς λίμνης τεταμένη τῆς Μαρεώτιδος.
ἔξω μὲν οὖν τῆς διώρυγος μικρὸν ἔτι λείπεται
τῆς πόλεως· εἶθ᾿ ἡ Νεκρόπολις τὸ προάστειον,
ἐν ᾧ κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαὶ καὶ καταγωγαὶ
πρὸς τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν ἐπιτήδειαι.
ἐντὸς δὲ τῆς διώρυγος τό τε Σαράπιον καὶ
ἄλλα τεμένη ἀρχαῖα ἐκλελειμμένα πως διὰ
τὴν τῶν νέων κατασκευὴν τῶν ἐν Νικοπόλει·
καὶ γὰρ ἀμφιθέατρον καὶ στάδιον καὶ οἱ
πεντετηρικοὶ ἀγῶνες ἐκεῖ συντελοῦνται· τὰ δὲ
παλαιὰ ὠλιγώρηται. συλλήβδην δ᾿ εἰπεῖν ἡ
πόλις μεστή ἐστιν ἀναθημάτων καὶ ἱερῶν·
κάλλιστον δὲ τὸ γυμνάσιον, μείζους ἢ
σταδιαίας ἔχον τὰς στοάς. ἐν μέσῳ δὲ τό τε
δικαστήριον καὶ τὰ ἄλση. ἔστι δὲ καὶ Πάνειον,
ὕψος τι χειροποίητον στροβιλοειδὲς ἐμφερὲς
ὄχθῳ πετρώδει διὰ κοχλίου τὴν ἀνάβασιν
ἔχον· ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἔστιν ἀπιδεῖν ὅλην
τὴν πόλιν ὑποκειμένην αὐτῷ πανταχόθεν.
ἀπὸ δὲ τῆς Νεκροπόλεως ἡ ἐπὶ τὸ μῆκος
πλατεῖα διατείνει παρὰ τὸ γυμνάσιον μέχρι
τῆς πύλης τῆς Κανωβικῆς·

10. De volgende na het Heptastadion is de
haven van Eunostus: en boven dit de gegraven
haven, die ze ook Cibotus noemen, die ook
zelf scheepswerven heeft. En meer naar
binnen is een bevaarbare haven die tot aan de
haven Mareotis uitgestrekt is. Dan volgt
buiten het kanaal nog een klein deel van de
stad: dan komt de voorstad Necropolis, waarin
vele tuinen en graven en plaatsen geschikt
voor balsemen van lichamen zijn. In het kanaal
zijn het Sarapeion en andere oude
heiligdommen die eens verlaten zijn door de
bouw van nieuwe gebouwen in Nikopolis,
daarnaast ook een amfitheater en een stadion
waar ook vijfjaarlijkse wedstrijden worden
voltooid. De oude gebouwen zijn
verwaarloosd. Kort gezegd de stad is vol van
openbare gebouwen en heiligdommen. Maar
het mooiste is het gymnasion, het heeft meer
dan een stadionlengte zuilengangen. In het
midden zijn de rechtbank en de
heiligdommen. Ook het Paneion is daar, deze
handgemaakte, kegelvormige spits gelijkend
op een rotsachtige heuvel heeft een
opklimming door een spiraal: vanaf de top is
de hele stad die daaronder is gelegen van alle
kanten te zien. Vanaf de Necorpolis strekt een
brede weg zich over de lengte bij het
gymnasion tot de poort van Kanobike.
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Strabo, Γεωγραφικά XVII, C 815-816, 1.46.
Μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλλωνος πόλιν οἱ Θῆβαι
(καλεῖται δὲ νῦν Διὸς πόλις),

Na Apollonopolis is Thebe (het wordt nu
Diospolis genoemd),

αἵθ᾿ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾿ ἀν᾿
ἑκάστην ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ
ὄχεσφιν.

‘Die met honderd poorten, en tweehonderd
mannen gaan daaruit met paarden en
wagens.’

Ὅμηρος μὲν οὕτω· λέγει δὲ καὶ τὸν πλοῦτον·

Zo spreekt Homerus: ook spreekt hij over de
rijkdom:

οὐδ᾿ ὅσα Θήβας Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα
δόμοις ἐνὶ κτήματα κεῖται.

‘zelfs niet zoveel van Egyptisch Thebe, waar in
de huizen de meeste bezittingen liggen.’

καὶ ἄλλοι δὲ τοιαῦτα λέγουσι, μητρόπολιν
τιθέντες τῆς Αἰγύπτου ταύτην· καὶ νῦν δ᾿ ἴχνη
δείκνυται τοῦ μεγέθους αὐτῆς ἐπὶ
ὀγδοήκοντα σταδίους τὸ μῆκος.
ἔστι δ᾿ ἱερὰ πλείω, καὶ τούτων δὲ τὰ πολλὰ
ἠκρωτηρίασε Καμβύσης.

En andere zeggen zodanige dingen terwijl ze
deze stad de metropool van Egypte maken:
ook nu blijken de sporen van haar grootheid
verspreid over de lengte van tachtig stadia.
En er zijn meer heiligdommen, maar
Cambyses heeft de meeste van hen ook ten
gronde gericht.
Nu wordt er in stadswijken gewoond, een del
in Arabië, waarin de stad was, en een deel ook
aan de andere kant, waar het Memnonium
was.
Daar waren twee standbeelden volledig uit
één steen dichtbij elkaar, één is over, maar
van de ander zijn de stukken vanonder van de
zetel gevallen nadat een aardbeving
plaatsgevonden had, zo zegt men.
Men meende dat eenmaal op elke dag
gekraak, zoals dat van een grote klap, gemaakt
werd vanuit het deel dat in de troon en basis
achterbleef. Omdat ik aanwezig was bij de
plaatsen met Aelius Gellus en de menigte van
zijn metgezellen, vrienden en soldaten bij
hem, hoorde ik bij het eerste uur het gekraak,
of het van de basis afkwam of van de
standbeelden of dat iemand van de hen die in
een cirkel bij de basis zaten het gekraak met
opzet nadeed, is niet aan mij om zeker te
bevestigen.
Want omwille van de volledige onzekerheid
van de oorzaak komt het bij me op om eerder
te vertrouwen dan te menen dat het geluid
wordt gezonden uit de zo geordende stenen.

νυνὶ δὲ κωμηδὸν συνοικεῖται, μέρος μέν τι ἐν
τῇ Ἀραβίᾳ, ἐν ᾗπερ ἡ πόλις, μέρος δέ τι καὶ ἐν
τῇ περαίᾳ, ὅπου τὸ Μεμνόνιον.
ἐνταῦθα δὲ δυεῖν κολοσσῶν ὄντων μονολίθων
ἀλλήλων πλησίον, ὁ μὲν σώζεται, τοῦ δ᾿
ἑτέρου τὰ ἄνω μέρη τὰ ἀπὸ τῆς καθέδρας
πέπτωκε σεισμοῦ γενηθέντος, ὥς φασι.
πεπίστευται δ᾿, ὅτι ἅπαξ καθ᾿ ἡμέραν ἑκάστην
ψόφος, ὡς ἂν πληγῆς οὐ μεγάλης,
ἀποτελεῖται ἀπὸ τοῦ μένοντος ἐν τῷ θρόνῳ
καὶ τῇ βάσει μέρους· κἀγὼ δὲ παρὼν ἐπὶ τῶν
τόπων μετὰ Γάλλου Αἰλίου καὶ τοῦ πλήθους
τῶν συνόντων αὐτῷ φίλων τε καὶ στρατιωτῶν
περὶ ὥραν πρώτην ἤκουσα τοῦ ψόφου, εἴτε
δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως εἴτε ἀπὸ τοῦ κολοσσοῦ
εἴτ᾿ ἐπίτηδες τῶν κύκλῳ καὶ περὶ τὴν βάσιν
ἱδρυμένων τινὸς ποιήσαντος τὸν ψόφον, οὐκ
ἔχω διισχυρίσασθαι.
διὰ γὰρ τὸ ἄδηλον τῆς αἰτίας πᾶν μᾶλλον
ἐπέρχεται πιστεύειν ἢ τὸ ἐκ τῶν λίθων οὕτω
τεταγμένων ἐκπέμπεσθαι τὸν ἦχον.
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ὑπὲρ δὲ τοῦ Μεμνονίου θῆκαι βασιλέων ἐν
σπηλαίοις λατομηταὶ περὶ τετταράκοντα,
θαυμαστῶς κατεσκευασμέναι καὶ θέας ἄξιαι.
ἐν δὲ ταῖς Θήβαις ἐπί τινων ὀβελίσκων
ἀναγραφαὶ δηλοῦσαι τὸν πλοῦτον τῶν τότε
βασιλέων καὶ τὴν ἐπικράτειαν, ὡς μέχρι
Σκυθῶν καὶ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς νῦν
Ἰωνίας διατείνασαν, καὶ φόρων πλῆθος καὶ
στρατιᾶς περὶ ἑκατὸν μυριάδας.
λέγονται δὲ καὶ ἀστρονόμοι καὶ φιλόσοφοι
μάλιστα οἱ ἐνταῦθα ἱερεῖς· τούτων δ᾿ ἐστὶ καὶ
τὸ τὰς ἡμέρας μὴ κατὰ σελήνην ἄγειν, ἀλλὰ
κατὰ ἥλιον, τοῖς τριακονθημέροις δώδεκα
μησὶν ἐπαγόντων πέντε ἡμέρας κατ᾿ ἐνιαυτὸν
ἕκαστον· εἰς δὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ὅλου
ἐνιαυτοῦ, ἐπιτρέχοντος μορίου τινὸς τῆς
ἡμέρας, περίοδόν τινα συντιθέασιν ἐξ ὅλων
ἡμερῶν καὶ ὅλων ἐνιαυτῶν τοσούτων, ὅσα
μόρια τὰ ἐπιτρέχοντα συνελθόντα ποιεῖ
ἡμέραν.
ἀνατιθέασι δὲ τῷ Ἑρμῇ πᾶσαν τὴν τοιαύτην
μάλιστα σοφίαν· τῷ δὲ Διί, ὃν μάλιστα
τιμῶσιν, εὐειδεστάτη καὶ γένους
λαμπροτάτου παρθένος ἱερᾶται, ἃς καλοῦσιν
οἱ Ἕλληνες παλλάδας· αὕτη δὲ καὶ παλλακεύει
καὶ σύνεστιν οἷς βούλεται, μέχρις ἂν ἡ φυσικὴ
γένηται κάθαρσις τοῦ σώματος· μετὰ δὲ τὴν
κάθαρσιν δίδοται πρὸς ἄνδρα· πρὶν δὲ
δοθῆναι, πένθος αὐτῆς ἄγεται μετὰ τὸν τῆς
παλλακείας καιρόν.

Boven het Memnonium zijn omstreeks veertig
grafkamers van koningen in rots uitgehouwen
in grotten, die schitterend zijn ingericht en
bezichtiging alleszins waard.
In Thebe zijn op enige obelisken inscripties,
die de rijkdom en het grondgebied van de
koningen bekend maken, dat uitstrekte zoals
tot de Scythen en Bactriërs en Indiërs en het
huidige Ionië, en de grootte van belastingen
en het leger, rond de miljoen.
Men zegt dat de priesters toen meestal
astronomen en filosofen waren: van hen is het
ook dat men de dagen niet aan de hand van
de maan afleidt, maar aan de hand van de
zon, terwijl ze aan de twaalf maanden van
dertig dagen een vijfde dag toevoegen
gedurende elk jaar: tot de opvulling van het
hele jaar, omdat enig deel van de dag
overlapt, ze plaatsen enige periode vanuit de
volledige dagen en zo lange volledige jaren,
zodanige delen die overlappen, maken
opgeteld een dag.
Ze schrijven elke wijsheid aan Hermes toe het
meest deze. Aan Zeus, die ze meest eren, is
een mooi gevormde maagd van schitterende
afkomst preisteres, die de Grieken palladas: zij
is ook een concubine en ze is aanwezig bij hen
die ze wilt, totdat de natuurlijke reiniging van
het lichaam gebeurt: na de reiniging geeft ze
zich aan een man: voordat ze wordt gegeven,
wordt verdriet voor haar geleid na de tijd van
het prostitueren.
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Vloek van Artemisia, P. Vindob. G 1.333
‘Ὦ δέσποτ' Ὀσερᾶπι κὰ θεοὶ οἱ μετὰ τοῦ Ὀσερ[άπιο]ς κα[θήμενοι, εὔχομ]αι ὑμῖν, Ἀρτεμισίη
ἥδ', Ἀμάσιος θυγάτηρ, κατὰ το͂ πατρὸς τῆς θυγατρός, [ὃς αὐτὴν τ]ῶ[ν] κτ[ερ]έων ἀπεστέρησε
καὶ τῆς θήκης. εἰ μὲν οὖν δίκαια μὲ ἐποίησε ἐμὲ καὶ τὰ τέκνα ταὐτοσαυτο͂,
ὧσπερ μὲν οὖν ἄδικα ἐμὲ καὶ τὰ τέκνα τὐτοσαυτο͂ ἐποίησε, δόη δέ οἱ Ὀσερᾶπις καὶ οἱ θεοὶ
5

μὴ τυχεῖν ἐκ παίδων θήκης μ[η]δὲ αὐτὸν γονέας τοὺ<ς> αὐτοσαυτοῦ θάψαι. τῆς δὲ
καταβοιῆς ἐνθῦτα κειμένης, κακῶς ἀπολλύοιτο κἐγ γῆι κἐν θαλάσσηι καὐτὸς
καὶ τὰ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Ὀσερ[ά]πιος καὶ τῶν θεῶν τῶν ἀμπ' Ὀσερᾶπι καθημένων,
μηδὲ ἱλάονος τυχάνοι Ὀσεράπιος μηδὲ τῶν θε[ῶ]ν [τῶ]ν μετὰ τοῦ Ὀσεράπιος
κα[θ]ημένων.

10

κατέθηκεν Ἀρτεμισίη τὴν ἱκετηρίην τα[ύ]την, ἱκετύουσα τὸν

Ὀσ[ε]ρᾶπιν τὴν δίκην δικά[σαι καὶ το]ὺς θεοὺς τοὺς μετὰ τοῦ Ὀσεράπιος καθημένους,
τῆ[ς] δ' ἱκετηρίας ἐνθαῦ[τα κει]μένης, μηδαμῶ[ς] ἱλαόν[ω]ν [τ]ῶν θεῶν τυγχάνοι
ὁ πατὴρ τῆς παιδίσκης. [ὃ]ς δ' ἂ[ν ἕλοι] τὰ γράμματα ταῦτα [κα]ὶ ἀδικοῖ Ἀρτεμισίην,
ὁ θεὸς αὐτῶι τὴ<ν> δίκην ἐπιθ[είη μ]ηδενὶ..θεραπυο[........]βοντι, ὅτι μὴ
τοὺς Ἀρτεμισίη κελύει, ὅτι[...] τοδε[] ὥσπερ

15

κοὐκ ἐπαρκέσαι []
με περιεῖδε ἐπιδ[εῆ...]
κἀμοὶ τῆι ζώσηι []
περιεῖδε ἐπιδε[ῆ...].’
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‘O heer Oserapis en goden die bij Oserapis zitten, ik, Artemisia, dochter van Amasis, smeek jullie ten
nadele van de vader van mijn dochter, die haar bestolen heeft van haar dodengaven en haar
begrafenis. Dus als hij mij en de kinderen en van hemzelf rechtvaardig behandeld heeft, zoals hij
immers mij en de kinderen van hemzelf onrechtvaardig behandeld heeft, moge Oserapis en de goden
hem geven dat hij niet door zijn kinderen in een grafkamer terecht komt omdat hij ook niet zelf de
voorvaderen van hemzelf begraven heeft. Terwijl daar de beschuldiging ligt, moge hij zelf slecht
vernietigd worden op land en zee en de zaken van hem door Oserapis en de goden die rondom
Oserapis zitten, en moge hij noch van een gunstige Oserapis noch van de goden die met Oserapis
zitten, succes ontvangen. Artemisia heeft deze smeekbede geplaatst, terwijl ze Oserapis en de goden
die met Oserapis zitten, gesmeekt heeft om een straf toe te kennen. Terwijl de smeekbede daar ligt,
moge de vader van het meisje niets ontvangen van de genadige goden. Wanneer iemand deze tekst
neemt en Artemisia onrecht aandoet, zou de god een straf opleggen aan hem, aan geen […] omdat
Artemisia hen beveelt, dat […] moge hij niet hebben geholpen […] ze hield me daarna in de gaten […]
aan mij die leeft […] ze hield daarna in de gaten […]’
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