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Inleiding

vrijwel iedereen kent de oude rijks mastaba-kapel van hetepherachty 
in het rijksmuseum van oudheden. op de noordwand, rechts, ziet men de 
groot afgebeelde grafeigenaar op een papyrusbootje, terwijl hij twee grote 
vissen aan zijn harpoen spietst (zie afb. 1). regelmatig is deze scène gecom-
bineerd met die van de grafeigenaar nu met een werphout op vliegende 
watervogels mikkend (het graf van nianchchnum en chnumhotep in 
saqqara, het graf van neferirtenef in brussel) (zie afb. 2). Uiteraard komt 
de vogelscène ook zelfstandig voor.

deze handelingen spelen zich overduidelijk in de vrije natuur af, waarbij 
het vangen van water- en luchtfauna evident is, die vrijwel zeker na een 
succesvolle vangst door de grafeigenaar werden gegeten. Zijn dit nu allebei 
jachtscènes? in het nederlands “jaagt” men niet op vissen, maar men 
“vangt” vissen, evenmin bestaat er een woord als “visjacht”. daarentegen 
kennen we wel een woord als “valkenjacht” en ook het woord “vogel-
jacht” komt in van dale voor. Wat is het verschil tussen de foerageer-
termen “vangen”, respectievelijk “jagen”? immers alles wat gejaagd 
wordt eindigt als gevangen, maar alles wat gevangen wordt is niet per 
definitie eerst gejaagd.

het is daarom raadzaam een definitie van “jacht/jagen” op te zoeken in 
bijv. van dale (1992), ii, 1308, i, 1: het jagen, het vervolgen van dieren 
om die te vangen en te doden; ook het belagen ervan met verschillende 
hulpmiddelen, als vogels en strikken. verwant hiermee is het overgankelijke 
werkwoord “jachten”, dat volgens van dale, l.c., sterk aanzetten, haasten 
betekent. er ligt dus “dynamiek” in besloten, waarbij “opjagen” een goed 
synoniem is.

hiermee valt het onderscheid tussen “visvangst” en “vogeljacht” te begrij-
pen: bij het vangen van vis stoort de handelende persoon de beoogde vangst 
zo min mogelijk, terwijl bij het vangen van tussen papyrus onzichtbare 
watervogels deze juist wél verstoord moeten worden, zodat ze, opvliegend, 
een doelwit voor werphouten worden. dit helpt onderscheid te maken tussen 
andere handelingen in de elitegraven waar men poogt zich van dieren 
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meester te maken, o.a. in de scènes van vissen met een sleepnet, met een 
fuik, een lijn en een schepnet. alle hebben gemeen de beoogde buit zo min 
mogelijk te storen om de vangst te optimaliseren. Zo ook voor nog andere 
methoden om vogels te vangen: het 6-hoekig net en het boomnet, waarbij 
het er nu wél om gaat de vogels rust te gunnen om niets vermoedend binnen 
de netten te landen.

nog drie vervolgingsacties van de mens op dieren blijven over: jacht op 
woestijndieren in de woestijn meestal met honden [soms geassisteerd door 
leeuwen] (zie afb. 3) en, zelden, met de lasso en ten derde de jacht op nijl-
paarden, alle gekenmerkt door opjagen en maximaal verstoren door o.a. 
jachtdieren, resp. harpoen. alle handelingen voldoen volledig aan het 
begrip jacht die immers uit grote dynamiek bij zowel jager als gejaagde 
bestaat.

rest nog de vraag of het spietsen van vis met een harpoen visvangst of 
eigenlijk toch visjacht is. de met de werphoutscène gemeenschappelijke, 
altijd aanwezige papyrusachtergrond, bewijst dat de handeling zich in de 
vrije natuur bevindt, ook bij de woestijnjacht is dit zo. de andere vangst-
methoden verwijzen niet expliciet naar een buiten de bewoonde wereld 
liggende plaats. daarom is het wildernisachtige van het spietsen van vis 
hét criterium om alleen bij deze visvangstmethode tóch van “visjacht” te 
spreken. dit geldt ook voor de jacht op nijlpaarden.

de egyptenaren specificeren overigens nooit de exacte plaats via een 
tekst. Water betekent dus nooit ondubbelzinnig de nijl; kanalen en/of na 
de overstroming achtergebleven plassen en poelen zijn ook mogelijk. 
het betreft hier “natte jacht”, terwijl woestijn- en lassojacht “droge 
jacht” betreffen, waar het geaccidenteerde terrein, de flora en de fauna 
ondubbelzinnig verwijzen naar de onbewoonbare wereld van steppe en 
woestijn.

het voorgaande verdient in een definitie van jacht samengevat te wor-
den, waarbij die in van dale adequaat is. in het befaamde Lexikon der 
Ägyptologie, iii, 219-236, met de trefwoorden: Jäger, Jagd, Jagddar-
stellungen, Jagdmethoden, Jagdritual, Jagdtracht, en Jagdzauber (auteur 
h. altenmüller), ontbreekt deze echter.

interessant is op te merken dat er voor de periode van dit artikel — het 
oude rijk (±2600-2150 v.c.) — geen woord voor “jacht” of “jagen” in het 
egyptisch bekend is. het enige en oudste oudegyptische woord dat hier-
mee verband houdt is het woord nw, dat door Kahl in zijn Frühägyptisches 
Wörterbuch (2, 217-218) met “Jäger” — een persoon dus — wordt ver-
taald en dat als oudste (2e dynastie) determinatief een man toont met een 
aangelijnde hond boven het woestijnteken (zie afb. 4).
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Ten eerste betreft het hier het feit dat de egyptische manier de bestaande 
realiteit te classificeren zelden of nooit (geheel) samenvalt met de onze. er 
is geen overkoepelend containerbegrip “jacht”, zoals wij dat kennen. Ten 
tweede, in de eerste regel van het artikel, Jäger, stelt altenmüller het vol-
gende: Der berufsmäßige Jäger steht im Dienst eines Jagdherrn, und zwar 
eines Gottes, Königs oder Privatmannes. dit betekent dat de grafeigenaar 
betrokken bij welke jachthandeling dan ook toch nooit met deze term nw 
aangeduid zal en kan worden, want jagen is niet zijn beroep.

Oorsprong van de jacht en de oudste gedocumenteerde iconografische 
voorbeelden

altenmüller opent zijn artikel Jagd met de zin: Die Jagd auf das Wild der 
Wüste gehört zu den ältesten Formen der Nahrungsgewinnung. Jacht is feite-
lijk dus (een van) de oudste methode(n) van de mens om te overleven. Jacht 
betreft daarmee ook het noodzakelijk kwaad, lees risico, fysiek letsel te lijden 
door de jager bij het vergaren van voedsel voor zichzelf en/of zijn gezinsleden. 
andere doelen dan voedsel vermeldt altenmüller niet. basis voor toetsing van 
zijn these zijn de oudste voorstellingen van (een) mens(en) in omstandigheden 
die als jacht volgens onze eigen, engere definitie kunnen gelden.

een leistenen palet uit de nagada i periode (±3800 v.c.) (zie afb. 5) 
toont een man op een bootje die een aan een touw verbonden harpoen in 
het lichaam van een nijlpaard heeft geworpen. nijlpaardvlees heeft nooit 
op het oudegyptische menu, zoals dit in de vorm van offerlijsten is opge-
tekend, gestaan. dit strookt niet met altenmüllers bewering. daar het dus 
niet jacht voor voedsel lijkt te betreffen — tenzij men, onbewijsbaar, stelt 
dat men in de prehistorie minder fijn van smaak was — gaat het dus 
hoogstwaarschijnlijk om iets anders. Wat het dan wel kan zijn, volgt straks. 
ondubbelzinnig duidelijk is dat men jacht van dier op dier moet onder-
scheiden van die van mens op dier.

een palet van ±3300 v.c. (zie afb. 6) toont ondubbelzinnig een voor-
beeld van de eerste: allerlei woestijn- en zelfs fabeldieren jagen op elkaar. 
voor het eerst is hier een mens — vermomd als fluitspelende hondachtige, 
aan de rand van de chaos van allerlei dieren — afgebeeld. expliciete ver-
wijzingen naar een georganiseerde jachtpartij zijn er hier echter niet; wél 
op het iets latere, ±3100 v.c., zogenaamde “jachtpalet” (zie afb. 7). Men 
ziet twee met pijlen doorboorde leeuwen tussen andere op elkaar jagende 
dieren. Prominent aanwezig zijn de jagers met hulpmiddelen: pijl en 
boog, speer, knots, werphout en ook de eerste in reliëf uitgevoerde lasso 
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waarmee een woestijndier gevangen wordt. brandpunt van de actie is de 
jacht op leeuwen, waarbij men kennelijk in groepen werkte om geen indi-
viduele confrontatie met dit dier te hoeven aangaan. dit thema is echter 
nooit doorgedrongen in de iconografie van de elitegraven, hoewel daar wel 
degelijk leeuwen bij de jacht voorkomen (zie beneden).

Excursus: leeuwenjacht als koninklijk prerogatief

leeuwenjacht was in de historische periode kennelijk een koninklijk 
privilege, zoals afgebeeld op het beroemde jachtkistje van toetanchamon 
(±1330 v. c.) en, voor het laatst, op de pyloon van de dodentempel van 
ramses iii in Medinet habu, (±1170 v.c.). ook hier betreft het ondubbel-
zinnig het doden van de leeuw, maar ook leeuwenvlees kwam niet voor op 
de oud egyptische menu’s. Waar gaat het dan wel om? tenslotte is het 
interessant verder op te merken dat pijl en boog, speer en knots nergens 
voorkomen in de jachtscènes in de oude rijks elitegraven.

de laatste twee voorstellingen tonen een geweldige technologische ver-
nieuwing: i.p.v. te voet — zoals op het palet — jaagt men vanuit een door 
paarden getrokken strijdwagen, wat een directe confrontatie tussen jager en 
gejaagde aanzienlijk verkleinde, al deinsden sommige koningen hiervoor 
niet terug: een ramessidisch ostrakon toont een koning die te voet een 
leeuw aan zijn speer rijgt. hoe dan ook, de jacht op het nijlpaard, noch op 
de leeuw hebben primair iets met voedselvoorziening te maken, zodat 
altenmüllers openingszin duidelijk te wijds blijkt te zijn geformuleerd.

Jacht in de woestijn, I

hij is echter wél van toepassing op de jachttypen “vogels uit de lucht 
werpen”, “visspietsen” en “jacht in de woestijn” en waarschijnlijk ook op 
“stierenjacht”. het onder de loep nemen van deze jachttypen vormt de 
kern van dit artikel, te beginnen met het op één na laatste motief.

de oudste voorstellingen van de “jacht in de woestijn” stammen uit de 
graven van nefermaat en rahotep bij Meidum, zonen van koning snofru, 
vader van cheops (±2580 v.c.). (zie afb. 8). opvallend is het motief van 
de op zijn rug liggende gazelle terwijl een jachthond hem bij de keel grijpt. 
het oudste document van dit motief is een polychrome leistenen schijf 
uit het graf van hemaka te saqqara (±2800 v.c.) (zie afb. 9). een ander 
interessant motief betreft een haas die door een jachthond gepakt wordt; de 
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nog net zichtbare achterover liggende kop van een gazelle in het graf van 
rahotep doet vermoeden dat hetzelfde motief van de schijf ook hier voor-
komt.

de waarschijnlijk jongste versie (zie afb. 10) vindt men in het graf van 
Mereruka’s zoon, Meryteti, te saqqara, eind 6de dynastie (±2300 v.c.). een 
aantal elementen is bekend uit Meidum: de jachthonden die woestijndieren 
aanvallen, de half geknield zittende jager met zijn honden. veranderd is 
vooral de verhoogde dynamiek en het gruwelijk realistische detail van de 
antilope die door negen honden levend wordt verscheurd. de kiem hier-
voor ligt eveneens in Meidum waar een hond een haas de kop afbijt, in de 
staart van een woestijnvos bijt of een antilope bij de achterpoot grijpt. 

het betreft hier woestijnjachttaferelen over een periode van 300 jaar 
waarvan de ontwikkeling zeer interessant is om onderzocht te worden. een 
zo duidelijk, compleet en objectief mogelijk beeld van de dynamiek van dit 
motief ontstaat slechts op één manier: systematische bestudering van alle 
gepubliceerde graven. 

sinds 2008 is de Mastabase-cd database hiervoor het aangewezen middel. 
hij bevat systematische data van 337 gepubliceerde elite graven van het 
Memphitische gebied. deze vertegenwoordigen 581 gedecoreerde kamers, 
waarin zich 2366 wanden bevinden, onderverdeeld in 6943 registers 
waarop, ten slotte, 11548 teksten zijn aangebracht. alles is vrij te ordenen 
volgens een classificatie van 17 hoofdthema’s en tientallen subthema’s.

het volgende zal het systematisch onderzoek van het hoofdthema “jacht 
in elitegraven van het oude rijk” en in het bijzonder het subthema “woes-
tijnjacht” door middel van deze cd demonstreren en de resultaten daarvan 
illustreren.

de allereerste vraag betreft: wat is het aandeel van het hoofdthema 
“jacht” t.o.v. van het totaal van de overige hoofdthema’s? (zie afb. 11) de 
grafiek toont onder het siglum hU=hunting dat het het kleinste hoofd-
thema van alle is, nl. slechts 0,97% oftewel 67 registers op een totaal van 
6943. het thema “jacht” blijkt van de laagste prioriteit binnen het totaal 
van iconografie en is dus buitengewoon optioneel. complicatie is echter 
dat het hier alleen de subthema’s “woestijnjacht” (d[esert]), “nijlpaard-
jacht” (h[ippopotamus]) en “lassojacht” (l[asso]) betreft. de subthema’s 
“vogeljacht met het werphout” (ot=o[wner with] t[hrowstick],) en “vis-
spietsen” (os=o[wner with] s[pear]) vallen onder het hoofdthema 
Ma=Marsh scenes, oftewel Moerasscènes. het staafdiagram toont dat dit 
bijna 4x zo vaak voorkomt als hunting: 3,86% oftewel 268 registers. dit 
is daarmee niet het correcte aantal registers voor ot en os. deze subthema’s 
tellen slechts 81 registers van de 268 registers voor alle 12 subthema’s van 
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Ma. een optelsom van 81 + 67 levert 148 registers met jachtscènes op 
binnen een totaal van 6943: strikte jachtscènes nemen slechts 2,13% van 
alle gepubliceerde iconografieregisters in, de geconstateerde lage prioriteit 
van hU onderstrepend.

Men stuit hier op het feit dat eenzelfde subthema onder twee of meer 
hoofdthema’s gecategoriseerd kan worden, afhankelijk van het accent op 
de context dat men als zwaarste criterium laat wegen. Qua dynamiek van 
de spietsende, resp. werphout gooiende grafeigenaar vallen deze sub-
thema’s evengoed onder hU. echter, de achtergrond van een “muur” van 
papyrus rechtvaardigt evenzeer, zo niet meer, een rubricering onder 
Ma=Moerasscènes. “visspietsen” kan echter even goed onder het hoofd-
thema Fi=Fishing opgenomen worden, zoals “vogels met werphout vangen” 
ook onder Fo=Fowling past. dit verklaart de eerdere constatering omtrent 
het niet noodzakelijk samenvallen van onze classificatie met de oudegyptische. 
als in ons classificeren een zelfde item even logisch bij 3 aparte klassen 
ingedeeld kan worden, hoe groot is dan de kans dat die steeds exact met de 
oudegyptische zou samenvallen? de eigen consistente classificatie van 
Mastabase staat ons nu echter voor het eerst toe objectieve statistiek op dit 
materiaal toe te passen.

dit maakt het mogelijk via Mastabase in detail subthema, d[esert], 
“woestijnjacht”, van hoofdthema hU=hunting te analyseren (n.b. ruimte-
gebrek verhindert alle stappen met bijbehorend beeldmateriaal te illustreren). 
een lijst levert 45 registers in 17 graven op. vervolgens kan de topografische 
spreiding bepaald worden van de combinatie van het hoofd- + subthema 
hunting/desert hunting (zie afb. 12), waarbij per plaats de verdeling van 
de subthema’s woestijn-, nijlpaard- en lassojacht, direct zichtbaar is. Men 
kan dit inperken tot de topografische spreiding van alleen het hoofdthema 
hU=hunting. het grote verschil tussen Giza (bijna 20% van de registers) 
en saqqara (bijna 54%) valt direct op. dit kan geen toeval zijn; de vraag is 
of een dergelijke lokale dichotomie ook bij ander iconografisch materiaal 
voorkomt. opvallend is ook de hoge score voor Meidum (18%) t.o.v. giza 
(19,5%), een vele malen grotere necropool. de statistiek van het subthema 
d[esert], “woestijnjacht”, toont vrijwel hetzelfde onderscheid: bijna 18% 
voor giza en bijna 49% voor saqqara; Meidum versus giza stijgt met 
bijna 10%. er blijkt een onweerlegbare voorkeur voor dit thema in saqqara. 
de vraag waarom is niet eenvoudig te beantwoorden.

een andere vraag is welke omvang het subthema d[esert], “woestijn-
jacht” op de wanden beslaat. Mastabase toont dit in wandschema’s waar 
kleuren en letters hoofd- en subthema’s aangeven. het aantal en/of de 
lengte van de gekleurde registers laten de omvang zien t.o.v. de overige 
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hoofd- en subthema’s. dezelfde eerder gevonden 45 registers blijken op 
21 wanden voor te komen in 17 graven (zie afb. 13). er blijkt een zeer 
grote variatie in omvang (aantal registers [variërend van 1 tot 6], hoogte 
[laag op een wand met veel, bijv. 10 registers, tot hoog op een wand van 
slechts 4 registers], resp. lengte van de registers [van kort, bijv. tussen een 
ingang en een nabij gelegen hoek, tot over de volle lengte van een hele 
muur]), positie op de wand en diversiteit van aangrenzende hoofd- en sub-
thema’s. op het niveau van deze vraag blijkt geen enkele wandindeling 
hetzelfde en is er dus geen enkele systematiek.

een verfijndere vraag betreft de globale positie van het subthema “woes-
tijnjacht” op de totale wandhoogte: beneden, beneden-midden, midden, 
midden-boven of boven aan de wand. de wandpositie-index (WPi) geeft dit 
aan. de meest discrete posities: laag, midden en hoog, tonen geen signifi-
cante voorkeur. voegt men echter de topografische parameter toe, dan zijn 
er wél grotere verschillen en blijkt het thema in giza bijv. uitsluitend beneden 
voor te komen; in Meidum en saqqara ziet men alle drie de posities, met 
een sterke voorkeur voor boven het midden van de wand.

nog een andere vraag betreft de oriëntatie. dit is van belang omdat in 
de oudegyptische cultuur verschillende topografische entiteiten qua 
windrichting(en) symbolische betekenis konden hebben. Men denke slechts 
aan het westen (wanneer men op de westoever van de nijl woonde) als 
plaats van de woestijn, grafvelden en locatie van de onderwereld. hoe 
strikt hield men hiermee rekening bij de distributie van de iconografische 
programma’s in de elitegraven? Mastabase toont ondubbelzinnig aan dat 
25 van de 45 registers, oftewel ruim 55% zich in het westen bevindt, twee 
maal is ruim 11% over het noorden, c.q. het zuiden verdeeld. Zeer opval-
lend is echter dat het oosten met ruim 15% is vertegenwoordigd. er blijken 
dus volstrekt geen (strenge) regels m.b.t. oriëntatie van topografische reali-
teiten te bestaan: op de westoever is immers noch in het noorden, oosten 
of zuiden woestijn.

voor een compleet beeld rest er nog één vraag: wat leren ons de bij-
schriften? het beperkte resultaat van slechts 21 teksten in 6 graven, laat 
voor het oudste graf van nefermaat slechts titels en namen zien en voor de 
andere identificerende “labels” betreffende het soort dier [graf van raemka 
in saqqara: gazelle, jager, (jacht)hond] of de paring [graf van isesimernetjer 
in giza: copuleren van oryxen, caracals, antilopen, hyena’s en wolven; in 
het graf van Meryteti: jonge vrouwelijke gazelle, jonge Nubische steen-
bok]. Kortom, zeer weinig tot geen schriftelijke informatie omtrent exacte 
plaats, jaargetijde en organisatie van de jacht, noch het doel; wél iets over 
deelnemers en soorten gejaagde dieren. evenmin is er ook maar de geringste 

98505.indb   75 15/10/15   11:56



76 Phœnix 60,2-3 – 2014

suggestie van een eventuele metaforische/(puur) symbolische betekenis. 
voor dit laatste kan Mastabase ons niet verder helpen, maar moeten de 
afbeeldingen zelf nader bekeken worden.

de vijf mooiste en best bewaarde voorstellingen van de jacht in de woes-
tijn vinden we in de graven van: de “twee broers” (nyuserre ±2435 v.c.), 
Ptahhotep (djedkare, ±2400 v.c.), raemka (dejedkare-isesi, ±2400 v.c.), 
Mereruka (teti, ±2330 v.c.) en zijn zoon Meryteti (Pepi i, ±2300 v.c.).

bij de “twee broers” valt direct op: de scène is over drie registers ver-
deeld bovenaan de wand en is dus van bescheiden omvang; er is nergens 
tekst; links en rechts ziet men twee leeuwenkoppen boven een uit recht-
hoeken bestaande verticale afgrenzing rijzend, ieder een sabelantilope de 
keel doorbijtend; het middenregister toont het vangen van een antilope en 
een wilde stier met een lasso en ten slotte ziet men links onder parende 
woestijnhonden.

de volgende details verdienen nadere aandacht, beginnend met de leeuwen-
koppen die uitsteken boven een soort — uit “netschuttingen” of “netscher-
men” bestaande — afzettingen van stukken steppe of woestijn, die ook in 
andere graven voorkomen. Men werkte dus via het principe van de drijf-
jacht. interessant is dat in de oudste afbeelding in het graf van rahotep in 
Meidum die de grafeigenaar bij de woestijnjacht toont, er wél een tekst 
staat: Het bekijken/aanschouwen van het net, maar dit net niet toont. het is 
de enige plaats waar deze technische term ooit expliciet gebruikt is. duide-
lijk is dus dat men niet in het wilde weg op jacht ging. de voorstelling in 
saqqara bedoelt ongetwijfeld weer te geven hoe leeuwen, die zich kenne-
lijk buiten, maar wel vlakbij of aan het netwerk bevonden, opgejaagd wild 
te pakken konden krijgen. eigenaardig zijn de twee leeuwen die in kooien 
vervoerd worden in een register rechtsboven de woestijnjachtscène in de 
mastaba van Ptahhotep in saqqara (zie afb. 3). dit suggereert dat er levende 
leeuwen gevangen werden, hoe is volstrekt onduidelijk, want nooit is het 
jagen op leeuwen in de woestijnjachtscènes afgebeeld. Mogelijk heeft dit 
te maken met het eerder vastgestelde koninklijk privilege betreffende leeu-
wenjacht.

Jacht met de lasso

opvallend is dat twee dieren met de lasso gevangen worden, nl. een 
wilde stier en een steenbok. ook in het graf van raemka komt de lasso-
jacht in de woestijn voor, maar hier wordt alleen een steenbok gevangen. 
dit alles vraagt weer om enige statistiek. Jagen met de lasso is als aparte 
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categorie in Mastabase opgenomen en hieruit blijkt dat het subthema, voor 
het hele oude rijk slechts in 8 registers op 7 wanden in 6 graven voor-
komt: één in abu sir, twee in giza en drie in saqqara. twee graven heb-
ben bijschriften, waarvan die bij raemka uitleg geeft: Lassoën van een 
steenbok door de jager. de gevel van het graf van achetmerunesu in giza 
toont het unieke geval waar de grafeigenaar zelf een grote lasso vasthoudt 
en naar rechts gewend is naar het beoogde, maar nooit afgebeelde jacht-
doel. het bijschrift kan men het best vertalen met: Het is zijn (nl. het graf) 
heer, die (voor zich) zelf jager is, oftewel die zelf de risicovolle rol van 
jager vervult. dit zeer uitzonderlijke gegeven wordt op overtuigende wijze 
benadrukt door de grote hiërogliefen die één geheel vormen met de zeer 
grote afmetingen van de scène. de grafeigenaar werd niet gehinderd door 
valse bescheidenheid. conclusie is dat het subthema “lassoën” slechts een 
minuscuul onderdeel uitmaakt van het totale ten dienste staande icono-
grafisch repertoire, nl. 0,12% uitgedrukt in registers en 1,8% in graven.

achetmerunesu’s scène roept ogenblikkelijk die van de op een wilde 
stier jagende koning seti i en zijn opvolger, prins ramses (ii), in de tempel 
in abydos (±1285 v.c.) voor de geest. boven de rug van de stier staat: 
Lassoën door de koning van een Boven-egyptisch mannelijk rund (=stier). 
de lasso is ongeveer het spiegelbeeld van achetmerunesu’s. de laatste 
afbeelding van jacht door de koning op een wilde stier vindt men in 
Medinet habu waar ramses iii (±1175 v.c.) te midden van uitbundige 
flora — geen woestijn — wilde stieren doodt. de strijdwagen, een vol-
strekt onbekend fenomeen in het oude rijk, toont aan dat hij met zijn tijd 
is meegegaan, bovendien assisteren soldaten met pijl en boog hem. deze 
enige twee voorbeelden van door de koning persoonlijk gejaagde stieren 
tonen met de zeer kleine aantallen in het oude rijk aan, dat het te allen 
tijde een uitzonderlijk motief is geweest.

Jacht in de woestijn, II

de woestijnjachtscène van de “twee broers” toont verder nog hoe een 
hond een haas te grazen neemt, een motief dat al in Meidum voorkomt, en 
ten slotte nog de paringsscène van wilde honden. naast de strikte jacht-
elementen beeldde men dus ook allerlei gewone uit het leven gegrepen 
incidenten uit, bijv. geheel of half uit hun hol tevoorschijn komende egels.

de derde woestijnjachtscène (Ptahhotep in saqqara) (zie afb. 14) bor-
duurt op de voorgaande motieven voort, o.a. het lassoën van een wilde 
stier, maar hij heeft ook een aantal zeer bijzondere, zelfs unieke, details. 
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nieuw zijn de details van de in doodsnood zich ontlastende stier die door 
een leeuw gesmoord wordt en het motief van de parende panters en vossen. 
roerend is de zogende gazelle en volstrekt uniek is de een sprinkhaan 
verorberende egel. bijzonder is ook de overtuigende weergave van de 
tanden van de jachthonden die hun werk doen. ten slotte treft men ook 
hier een paar rustige momenten: een zich neerdrukkende gazelle, (om zich 
te verbergen voor de honden?), een rustig lopende mangoest en een woes-
tijnspringmuis bij zijn hol.

de vierde woestijnjachtscène is in het graf van Mereruka. bekend zijn 
de terreinafzettingen, de leeuw en de stier, evenals de op zijn rug liggende 
steenbok met een hem bij de keel grijpende jachthond (ook bij Ptahhotep). 
volstrekt nieuw is het motief van de steenbok die door negen honden ver-
scheurd wordt, een motief dat we eerder zijn tegen gekomen, bij Mereruka’s 
zoon, Meryteti, (zie afb. 10) waarvan nu dus de oorsprong duidelijk is, nl. 
een vrijwel letterlijke kopie van zijn vaders voorstelling (zie afb. 15). ook 
Mereruka liet allerlei onschuldige incidenten afbeelden, niet op losse sub-
registertjes zoals bij Ptahhotep, maar meer samenhangend. bij Meryteti 
zijn ook de leeuwenkoppen schematisch aanwezig, maar ze ontspruiten 
niet aan gedetailleerde afscheidingen. Men treft de leeuw en stier ook aan. 
de “woestijnjacht” overziend blijkt zich een duidelijke ontwikkeling voor-
gedaan te hebben van toenemende motief- en detailrijkdom tot (wreed) 
realisme, gekoppeld aan artistieke vormgeving.

ten slotte is alleen van koning sahure een voorstelling van de woestijn-
jacht bekend die fundamenteel van de privé scènes verschilt doordat de 
koning zelf jaagt met pijl en boog, zoals we dat in de prehistorie al gezien 
hebben, maar daar was geen koning bij betrokken.

Jacht op nijlpaarden

Jacht op nijlpaarden is het volgende subthema dat ook minder vaak 
voorkomt dan men zou verwachten. Mastabase levert een lijst op van maar 
14 registers in 13 graven. Zeer opvallend is dat de topografische spreiding 
zich tot giza en saqqara beperkt, waarbij opnieuw overduidelijk het zwaarte-
punt bij saqqara ligt: 78,5% tegenover 21,4% in giza. de oriëntatie toont 
het noorden als favoriet, bijna 43%, tegenover het oosten en het westen elk 
voor ±21%. grote afwezige is het zuiden, hoewel de rivier toch duidelijk 
uit die richting stroomt. Men zou juist het westen afwezig verwachten, als 
dit tenminste een algemeen geldende funeraire betekenis had. bedenkt men 
echter dat de bewoonbare linker oever van de nijl zich bevindt tussen de 
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rivier in het oosten en meren en poelen die na de overstroming tussen de 
oostelijke woestijnrand en de westrand van het bewoonbare land over bleven, 
dan is het logisch dat zowel het oosten, noorden als het westen voorkomen. 
onverklaarbaar blijft echter het ontbrekende zuiden, daar men nog in het 
nieuwe rijk in thebe nijlpaardjachtscènes afbeeldde. splitsen we de 
oriëntatie naar locatie uit, dan blijkt saqqara de windrichtingen oost, west 
en (dominant: 45%) noord te hebben en giza slechts eenmaal noord en 
west. alles bij elkaar geen reden tot diepzinnige interpretaties betreffende 
een (symbolische) relatie tussen oriëntatie/nijlpaardjacht.

de wandschema’s vertonen ook hier weer de enorme variatie in omvang 
en plaats met duidelijke voorkeur voor een lage positie, 50%. slechts de 
graven van ty en Mereruka hebben teksten. bij ty gaat het louter om 
titels, terwijl bij Mereruka het Spietsen van het nijlpaard de activiteit iden-
tificeert; eigenaardig, daar iedere analfabeet direct ziet wat er gebeurt.

bekijkt men de nijlpaardjacht van ty nader dan valt direct op dat hij zelf 
niet deelneemt aan deze gevaarlijke onderneming en dat geldt voor alle 
graven gedurende het hele oude rijk: alleen dienaren zijn in de strijd ver-
wikkeld; zo ook in de graven van Mereruka en Kagemni. in het graf van 
prinses idut, dochter van koning Unas, neemt slechts één dienaar het op 
tegen twee nijlpaarden. deze scènes zijn duidelijk zeer gestileerd en komen 
niet met de werkelijkheid overeen. de enige die altijd alleen een nijlpaard 
aan zijn harpoen spietst is de koning. de oudste afbeeldingen hiervan gaan 
terug op zegelafdrukken van koning den uit de 1e dynastie, rond 3000 v.c., 
waar de koning zelfs met de blote hand een nijlpaard aanpakt. een latere 
variant vindt men in de piramidetempel van koning Pepi ii in saqqara, 
rond 2230 v.c. ook hier gaat het om volstrekt irreële toestanden. Men 
heeft hier duidelijk te maken met twee compleet verschillende beeld-
tradities.

de fundamentele vraag rijst nu: Waarom bestrijdt de mens nijlpaarden? 
het antwoord is dat deze dieren zeer schadelijk kunnen zijn voor de land-
bouw — ze vertrappen en eten aanplant — en voor vervoer te water — 
voor niet al te stabiele papyrusboten kan een plots opduikend nijlpaard 
gevaarlijk zijn. het is logisch dat een voor landerijen en waterwegen ver-
antwoordelijke elite persoon een hiervoor schadelijk nijlpaard liet uitscha-
kelen door zijn personeel, niet door hemzelf, dat was veel te gevaarlijk. 
oorspronkelijk gaat het dus vrijwel zeker om ad hoc, oftewel om zeer 
praktische, profane acties.

de koning echter, verantwoordelijk voor het welzijn van het hele land 
en zijn bevolking, kan de aanvankelijke ad hoc schadelijkheid opvatten 
als een algemene en permanente bedreiging van zijn rijk, kwaad dat 
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belichaamd is in het nijlpaard. gezien de buitengewone, vrijwel goddelijke 
status van de koning kan men begrijpen dat alleen híj in staat is het scha-
delijke dier alleen te bestrijden. eén gemeenschappelijke, praktische wortel 
heeft zich dus in twee beeld- en inhoudstradities gesplitst, waarbij alleen 
via de koninklijke iconografie de Ptolemeïsche voorstelling van de koning 
als horus die een minuscuul nijlpaard als verpersoonlijking van seth, god 
van het kwaad, doorboort, valt te begrijpen. de privé traditie eindigt nl. 
midden in de 18e dynastie in thebe, rond 1425 v.c. waar de grafeigenaar 
dan wél, net als de koning, alleen het nijlpaard aanvalt.

analoog hieraan is nu ook duidelijk waarom in de woestijnjachtscènes 
de “gewone” elite persoon niet zelf aan de jacht mee doet, maar alleen de 
koning wel; door zijn buitengewone kwaliteiten kan hij de gevaren van de 
woestijnfauna trotseren, zij het dat ook hij dit met het afstandswapen, pijl 
en boog doet, terwijl in de privévoorstellingen bedienden/jagers woestijn-
dieren rechtstreeks met blote handen aanpakken.

Visspietsen en vogeljacht met werphout

blijft over het visspietsen en vangen van vogels met het werphout, wat 
juist altijd door de grafeigenaar alleen wordt gedaan. in leiden (zie afb. 1) 
treft men slechts het subthema visspietsen; in het graf van de “twee 
broers” komen visspietsen en vogels vangen ieder afzonderlijk voor aan 
weerszijden van de ingang, terwijl dieper in het graf beide subthema’s in 
één scène gecombineerd voorkomen. de kapel van neferirtenef combi-
neert beide eveneens (zie afb. 2). bijzonder aan deze voorstellingen is de 
personele entourage van de altijd kolossaal afgebeelde grafeigenaar. hij 
kan alléén voorkomen maar is toch vrijwel altijd van zijn oudste zoon en/
of andere zonen en dochters vergezeld — het kleinst afgebeeld — maar 
ook zijn vrouw is vaak aanwezig — in een tussenformaat en er zijn gevallen 
waarin bedienden aanwezig zijn. deze scènes staan evident zeer ver van de 
visuele werkelijkheid af wat automatisch de vraag oproept hoe deze afbeel-
dingen te interpreteren.

direct duidelijk is dat de grafheer de rol van pater familias vervult en in 
de tijd vóór de complexe maatschappelijke hiërarchisering was uiteraard 
ieder gezinshoofd persoonlijk verantwoordelijk voor de voedselvoorzie-
ning van zijn gezin. dat daarbij in een land als egypte vis en (water)gevo-
gelte een belangrijke rol speelden is logisch, functioneel en realistisch. dat 
de vader zijn zoon(s) trainde in de verschillende jachttechnieken is ook 
realistisch en verklaart hun aanwezigheid bij deze jachten, waarbij ze vaak 
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een harpoen aanreiken of vasthouden. de aanwezigheid van dochters en 
echtgenotes is echter minder realistisch en suggereert dat hier de realiteit 
wordt uitgebreid met een stuk sociale ideologie oftewel decorum die in één 
beeld verenigd werden, zodat het complete gezin, idealiter bestaande uit 
man, vrouw, zo(o)n(en) en dochter(s), afgebeeld werd.

dit heeft enige egyptologen ertoe gebracht om deze scènes als seksuele 
metaforen of symbolen te duiden. Men baseert dit voornamelijk op woord-
spelingen. het gaat daarbij om het woord stji = schieten, spietsen (gedeter-
mineerd met een door een pijl doorboorde huid) dat verbonden wordt met 
het woord stji = verwekken, gedetermineerd met een fallus. verder is er het 
woord qma dat met een werphout wordt gedetermineerd en dat — naast 
werpen — scheppen, creëren, verwekken kan betekenen. Zo zou de aanwe-
zigheid van de vrouw plus de diverse speren, harpoenen en werphouten de 
seksuele vereniging van de grafheer met zijn eega symboliseren en zo zijn 
wedergeboorte in het hiernamaals garanderen. dit is uiteraard iets van het 
allerhoogste belang voor iedere elite persoon. Wie zou — zo iconografisch 
gecodeerd — niet herboren willen worden?

hoe vernuftig ook, toch dekt deze interpretatie niet de complete lading 
van alle persoonscombinaties. Zo wordt, bijv. in leiden, hetepherachty 
tweemaal door zijn “oudste zoon”, voor en achter hem staande, vergezeld, 
terwijl er in het hele graf geen spoor van een echtgenote te vinden is. dit 
staat zeer ver weg van het ideale gezin.

ook hier levert Mastabase objectieve kwantitatieve data die inzicht bie-
den aangaande het (relatieve) belang binnen de iconografieprogramma’s 
van de subthema’s os=o[wner with] s[pear]), “visspietsen”, en ot=o[wner 
with] t[hrowstick], “met het werphout vangen”, onder het hoofdthema 
Ma=Marsh scenes, “moerascènes”.

het subthema os bestaat uit 41 registers in 40 graven, oftewel ruim 
11%. het subthema ot omvat 40 registers in 39 graven, ook 11%. de 
wandschema’s laten een grote diversiteit zien in de aan deze thema’s 
bestede ruimte en hun positie op de wanden. de topografische verdeling 
toont dat saqqara ruim twee maal zo vaak als giza — 58,5% tegen 26,8% 
— de visspietsscène kent. de oriëntatie toont een lichte voorkeur voor noord 
(±29% tegen ±21%, oost, ±17%, zuid en ±7%, west). gekoppeld aan de 
topografie, blijkt giza geen oosten te kennen. de WPi laat zien dat meer 
dan een kwart van de scènes de volledige hoogte van de wand inneemt; 
gekoppeld aan de locatie geldt dat voor slechts 25% in saqqara, maar voor 
45,5% in giza. ten slotte nog de teksten. het subthema os kent 59 identi-
ficerende teksten in 24 graven en het subthema ot kent 63 identificerende 
teksten in 27 graven. er is geen enkele aanwijzing dat er dubbele bodems 
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zouden zijn. er wordt alleen maar gesproken over het aanschouwen van de 
achterste (t.o.v. de bewoonbare strip land) poelen en alle werk van het 
veld; het doorkruisen van de poelen en plassen en velden; een (hele)grote 
vangst; het werpen met het werphout en het [de nek] breken van water-
vogels. ten slotte is er nog een beschadigde dialoog tussen Mereruka en 
zijn vrouw die hem vraagt …die mooie vogel te geven.

deze nuchtere teksten tonen aan dat de symbolische interpretatie nergens 
op contemporaine informatie berust en wel om de volgende redenen. het 
gebruik van het woord stji in de betekenis “verwekken” komt in het hele 
oude rijk in geen enkele tekst voor; pas in het Midden rijk komt deze 
betekenis plus bijbehorende spelling op. ook wordt het woord qma nooit 
gebruikt voor “werpen” en met de betekenis “scheppen” komt het even-
min ooit voor in het oude rijk, wat ook logisch is, alleen goden kunnen 
scheppen, geen (elite) mensen. het woord ama-a wordt gebruikt voor 
“werpen” en/of het woord heseb dat “breken (van de nek)” betekent. ten 
slotte, als de wedergeboorte-interpretatie — voor iedere egyptische sterve-
ling van levensbelang — de “werkelijke” betekenis zou zijn, dan zou men 
toch minstens één variant in ieder zich respecterend elitegraf verwachten? 
het lage percentage van 11% op het totaal aantal moerasscènes toont ondub-
belzinnig aan dat het een optioneel onderwerp van geringe prioriteit was.

het enige constante gegeven blijft de groot afgebeelde grafeigenaar die 
duidelijk een grootse prestatie levert als men ziet hoe hij twee vissen tege-
lijk spietst en hoe zijn werphouten de vogels raken en de nek breken. de 
prestatie is, gezien de elite status, niet meer noodzakelijk en is dus functi-
oneel overbodig. Recreatie/sport beschrijft het beste functioneel onnodig, 
maar psychologisch bevredigend, eventueel sterk prestatiegericht gedrag en 
komt in alle culturen voor. omdat niet iedereen sportief is, is het ook 
begrijpelijk dat niet iedere grafeigenaar deze jachtvormen opnam in zijn 
iconografisch programma. al dan niet gevaarlijke of vermoeiende jacht-
activiteiten zoals nijlpaard-, stierenjacht en jacht in de woestijn gade slaan is 
ook een vorm van recreatie (zoals, mutatis mutandis, onze sportprogramma’s 
op tv overtuigend bevestigen). vandaar dat de hier behandelde jacht-
soorten in de Bildatlas zum Sport im Alten Ägypten van decker en herb 
zijn opgenomen. ook al komen er maar weinig verwijzingen naar het oude 
egypte in huizinga’s Homo Ludens (de spelende mens) voor, de decorateur 
van een 6e dynastie schaal uit aswan heeft met een speels gemak alle hier 
behandelde jachtscènes in één simpel beeld gevangen: een jager met pijl 
en boog te midden van een jachtluipaard, een hond, een vis, een hond die 
een gazelle bespringt, een haas en een vogel (zie afb. 16). de egyptenaren 
zorgden voor en waardeerden de nodige speelsheid, letterlijk totdat de 
dood erop volgde.
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afb. 1 hetepherachty spietst vissen op de noordwand van zijn cultuskapel, 5e dynastie (uit: Mohr, 
h.t., The maṣṭaba of Hetepherakhty. Study on an Egyptian tomb chapel in the Museum of Antiquities 
Leiden, leiden, 1943, pl. ii, fig. 34bis.)
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afb. 4 de oudste spelling van het woord “jager”, 2e dynastie (uit: Kahl, J., Frühägyptisches 
Wörterbuch, 2, Wiesbaden, 2003, 217-218.)

afb. 5 Jacht op een nijlpaard, prehistorisch, naqada i (uit: asselberghs, h., Chaos en beheersing. 
Documenten uit aeneolithisch Egypte, leiden, 1961, afb. 70).
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afb. 6 Jacht op woestijn- en fabeldieren, met links onder een fluitende “jager” met een honden-
kopmasker, prehistorisch, naqada ii (uit: o.c., afb. 128.)
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afb. 7 groepsjacht op woestijndieren en twee leeuwen, prehistorisch, naqada ii (uit: o.c., afb. 122.)

98505.indb   89 15/10/15   11:56



90 Phœnix 60,2-3 – 2014

afb. 8 de oudste afbeelding van woestijnjacht in een elitegraf, nl. van nefermaat, zoon van snofru, 
begin 4e dynastie (uit: harpur, Y., The tombs of Nefermaat and Rahotep at Maidum. Discovery, 
destruction and reconstruction, oxford, 2001, fig. 74.)
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afb. 9 roteerbare schijf met woestijnjachtscène, voorloper van fig. 8, 1e dynastie (uit: lange, 
K., hirmer, M., Egypt. Architecture, sculpture, painting in three thousand years, london-new York, 
1968, pl. i).
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92 Phœnix 60,2-3 – 2014

afb. 10 Woestijnjacht in het graf van Mereruka’s zoon, 6e dynastie (uit: Kanawati, n., 
abder-raziq, M., Mereruka and his family, Part I. The tomb of Meryteti, oxford, 2004, 
pl. 46.)
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afb. 11 aandeel in %tages per hoofdthema aan totaal iconografische materiaal; jacht, 7e van links, 
blijkt laagst te scoren: 0,97% tegenover offers: 62,55% (uit: Mastabase, leiden-leuven, 2008.)

afb. 12 Frequentie van de subthema’s woestijnjacht, lassojacht en nijlpaardjacht; saqqara steekt 
met kop en schouders boven giza uit, hoewel daar numeriek meer graven liggen (uit: id.)
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94 Phœnix 60,2-3 – 2014
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96 Phœnix 60,2-3 – 2014

afb. 15 Woestijnjacht met “innovatiemotief” van het levend verscheuren van een woestijndier door 
negen honden (uit: Kanawati, n., abder-raziq, M., Mereruka and his family, Part III:1. The tomb of 
Mereruka, oxford, 2010, pl. 19.)
afb. 15a (uit: Kanawati, n., abder-raziq, M., Mereruka and his family, Part I. The tomb of Meryteti, 
oxford, 2004, pl. 46.)
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afb. 16 schaal uit aswan met alle besproken jachtmethoden in één beeld gevangen, laat 6e dynastie 
(uit: edel, e., Die Felsgräbernekropole der Qubbet el-Hawa bei Assuan. I. Abteilung, Band 3, Pader-
born, 2008, 1999, fig. 48.)
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