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Geduldig graven in de tempel
De tempel van de godin Moet, in de schaduw van de wereldberoemde tempel van
Karnak in Luxor, is al twaalf winters de
werkplek van egyptoloog en oud-Burgumer Jaap van Dijk (55). Opgraven is vooral
geduldig puzzelwerk, met soms het geluk
dat je iets geweldigs vindt.

uit de jaren van de farao’s uit Nubië, dat in het huidige
Zuid Egypte en Noord-Soedan ligt. De belangrijkste poort,
naar de eigenlijke tempel, is gebouwd door de Ptolemeeen, de Griekse dynastie van na de verovering door Alexander de Grote.
In al die eeuwen veranderde hij voortdurend van gedaante: sfinxen werden versleept, muren werden afgebroken en de stenen hergebruikt voor nieuwe bouwwerken.
Ook de leeuwinnenbeelden werden duizenden jaren geleden al versleept van de overkant van de Nijl. Voor egyptologen betekent het eindeloos puzzelen om de geschiedenis van deze plek te reconstrueren.
De oogst is hier wel eens beter geweest. Een vergulde
bovendorpel van een tempelpoort, bijvoorbeeld. Van Dijk
doet er bescheiden over: ,,It is mar in lytse fynst binnen de
hiele egiptology.” Of een sokkel met voeten, die ooit behoorde aan een standbeeld van koningin Nefertiti.
De tempel, waar het standbeeld oorspronkelijk hoorde,
stond vlakbij maar werd na haar dood snel afgebroken. De
god die ze met haar man vereerde was in ongenade gevallen. Maar de sokkel, met Nefertiti’s voeten naar beneden,
kon nog best dienen als drempel.
Nog leuker is het gereconstrueerde kapelletje, dat gewijd was aan de godin Asj-sedjemes. Die was zo goed als
onbekend, totdat Van Dijk haar naam ontdekte op een
muur , die paste bij een reliëf van een vrouw met leeuwinnenkop.
Haar bijnaam is ‘Meesteres van de jonge vrouwen’ en ze
werd waarschijnlijk aangeroepen door singles op zoek
naar een man, of door aanstaande moeders, die een kind
wilden. Een godin voor huiselijke problemen, van een heel
andere orde dan de hoedster van de farao.
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H

et is warm in Luxor, de stad aan de Nijl waar vroeger Thebe lag, de religieuze hoofdstad van het Oude Egypte. De resten van de tempel voor de godin
Moet baden in de felle zon. Achter een grote oud-Egyptische tempelpoort vol inscripties werken mannen in tulband en galabiyya, de Egyptische soepjurk, met hun houweel lagen oude klei weg. De gracht, die het complex omgeeft, ligt droog: leeggepompt om oude kademuren op te
graven.
Op loopafstand ligt de wereldvermaarde tempel van
Karnak, gewijd aan Moets echtgenoot, de zonnegod
Amon. Sfinxen met ramskoppen flankeren de oude processieweg, die beide tempels met elkaar verbindt. Maar
Moet – het woord betekent ‘moeder’ in het Egyptisch gold ook als de moeder en beschermvrouw van de farao,
die zelf als een god werd vereerd.
In de bleke glans van de lentezon staan tientallen beelden van godinnen met een leeuwinnenkop. Ergens slingert de gigantische onthoofde torso van een farao. Uitgestald op de binnenplaats liggen lange rijen stenen met hieroglyfen, wachtend op reconstructie. Wie te veel Indiana
Jones-films heeft gezien, zou nu elk moment die ene
vondst verwachten, die het dodenmasker van Toetanchamon in de schaduw stelt. Maar gouden maskers of vergulde standbeelden houden Jaap van Dijk niet zo bezig.

RITEN
Over de feesten en riten die zich in de tempel afspeelden,
is best veel bekend, vertelt Van Dijk. ,,Hast alles is op de
muorren beskreaun.” Voor de gewone gelovige waren
tempels bijna nooit toegankelijk. De riten van de priesters
speelden zich in het verborgene af.
Van Dijk: ,,It hie neat mei in tsjerke te krijen. Mear mei in
kearnsintrale.” Want de priesters zorgden in de ogen van
het volk, net als medewerkers van de centrale, dat de wereld normaal en ordelijk kon blijven draaien. Maar dan wel
zonder pottenkijkers.
Honderden priesters en priesteressen waren in de weer
om het Moet zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het
grote beeld van de godin, achterin de tempel, werd dagelijks gewekt, gewassen en aangekleed. Op een grote draagstoel, in de vorm van een boot, maakte ze een ommetje
door haar tempel, terwijl de priesters haar toezongen. De
boot stond in een eigen kapel, voor het standbeeld. Van
Dijk: ,,De goaden hiene de garaazje foar hûs.”
Wat feesten was, wisten de priesteressen van Moet wel.
Binnen de tempelmuren was het soms sex, drugs en rock‘n’ roll wat de klok sloeg. Hartje zomer, wanneer de Nijl
aan zijn jaarlijkse overstroming begon, voerden priesteressen zichzelf dronken met bier en wijn om na de droogte
de terugkeer van het vruchtbare seizoen te vieren.
Ze gingen dansend de straat op en trokken hun rokken
omhoog om mannelijke, net zo dronken, feestgangers te
verleiden. Het indrinken begon al in de ‘Hal van Dronkenschap’, waarvan een paar jaar geleden resten werden gevonden.
Een ander hoogtepunt was het jaarlijkse Opet-feest,
waarvoor zelfs de farao uit het verre Memphis (vlakbij de
huidige hoofdstad Cairo) kwam aanreizen. Een hele stoet
priesters droeg de standbeelden van Amon, Moet en hun
zoon Chonsoe, de processieweg af van de tempel van Karnak naar de tempel van Luxor, drie kilometer verderop.
Daar werd de farao elk jaar symbolisch opnieuw gekroond, om weer voor een jaar vrede en stabiliteit te zorgen.
Terug naar het heden. Tussen de Romeinse scherven is
een stenen fragment met hiëroglyfen gevonden. Van Dijk
wordt er meteen bij geroepen. ,,In standertformule”,
mompelt hij teleurgesteld. Iets over de farao, die alle leven, bescherming en heerschappij verdient.
Met nog een kleine week graven te gaan lijkt de kans
klein dat er dit jaar nog wat moois wordt gevonden. Hoewel: ,,It moaiste guod fynst altyd op it allerlêst”, zegt Van
Dijk. Zo niet, dan is er volgend jaar weer een jaar. Geduld,
geduld.

SKERVEN
De 55-jarige egyptoloog heeft de afgelopen dagen weinig
omhanden. Het Egyptische graafteam vindt vooral Romeinse arbeiderswoningen, munten, potscherven en
roestige spijkers. En alles wat uit de Romeinse tijd stamt,
noemen Van Dijk en zijn collega’s distressingly late: onthutsend laat. ,,Mei dy skerven kin ik neat”, zegt de geboren en
getogen Burgumer. ,,Ik bin hjir om hiëroglifen te lêzen.”
Vroeger, een eeuw geleden, ruimden egyptologen die
‘nieuwerwetse’ rommel rücksichtslos op om dieper te
graven, waar vondsten uit Egyptes gouden tijd wachtten.
Het enige wat telde was toen het vinden van nieuwe schatten om de collecties van Westerse musea te spekken. Tegenwoordig gaan archeologen een stuk voorzichtiger om
met wat ze vinden. Terecht, vindt Van Dijk. ,,Mar myn hannen jokje wolris”, geeft hij lachend toe.
Van Dijk, in het dagelijks leven werkzaam voor de vakgroep Godsdienstwetenschappen aan de Groninger universiteit, graaft al dertig jaar in Egypte. De laatste twaalf
jaar werkt hij ’s winters voor de expeditie van het Newyorkse Brooklyn Museum, die al sinds de jaren zeventig in
de Moettempel actief is.
Onder een parasol tekent een groepje archeologen de
vondsten op. Het is een bonte groep, van opgravingsleider Richard Fazzini tot een gepensioneerde arts, Ben Harrer, die in een Londense mummie de oudst bekende tumor
van de wereld ontdekte. ,,Iedereen zegt dat het een kankergezwel was, maar het was goedaardig”, becommentarieert hij zijn opmerkelijke vondst.
Van Dijk tekent mee, of probeert stukken met bij elkaar
passende inscripties aan elkaar te puzzelen. Een geduldig
werkje, waarbij je je neer moet leggen bij het feit, dat je
nooit alles zult vinden of te weten zult komen. ,,As jo yn dit
berop gjin geduld hawwe, rint it hiel ferkeard ôf.”
DYNASTIE
De tempel van Moet was vanaf 3500 jaar geleden tot grofweg het begin van onze jaartelling één van de belangrijkste van Egypte. De poort waarbij gegraven wordt dateert

Jaap van Dijk, boven een beeld van de godin Sachmet.
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‘It moaiste
guod fynst
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it allerlêst’

Het Egyptische graafteam aan het werk in de tempel van Moet.
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De muur met de onbekende godin Asj-sedjemes. Ze staat in het midden, met de leeuwinnenkop en de zonneschijf boven haar hoofd.
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Beeld

In de Adventkerk in de Leeuwarder wijk Bilgaard vult diaken Roelof van der Woude de schalen met water voor de voetwassing, die vooraf gaat aan het avondmaal.
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grafschacht, 7 meter diep.
Hier vond Jaap van Dijk de
resten van de wijnkruiken

Ontdek je een graf,
floept het licht uit
(vervolg van voorpagina Sneon en Snein)

Aan geluk heeft egyptoloog Jaap van Dijk geen gebrek gehad: hij vond de laatste rustplaats van Toetanchamons hoogste minister en reconstrueerde
de sterfdatum van farao Horemheb aan de hand
van wijnkruiken uit zijn graf.
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aap van Dijk raakte, net als veel egyptologen trouwens, al jong
in de ban van het oude Egypte. Als kind uit een gereformeerd
J
nest bladerde hij door de bijbelse encyclopedie, waar plaatjes van

het volk Israël in Egypte stonden. In de zandbak bouwde hij de
rotstempel van Aboe Simbel na, bekent de egyptoloog grinnikend.
,,Letter besocht ik om de nammen fan de farao’s te ûntsiferjen. By
Amenhotep rûn ik fêst. Gelokkich is dat letter allegear goed kaam.”
Toch begon de Burgumer pas aan zijn studie egyptologie, nadat
Nederlands na een half jaar een tegenvaller bleek. ,,Ik tocht, ik kom
ris del. Ik bin fuort omswaaid.” Een uitstekende keus, vindt Van Dijk
nog steeds. ,,Ik ha in soad gelok hân. Allinne al dat ik yn Egipte
wurkje mei is in foarrjocht.”
Geluk had Van Dijk ook toen hij in 1986 het graf van Maya ontdekte, de hoogste minister van kind-farao Toetanchamon. De Groningse Fries werkte toen voor een Leidse expeditie, die al jaren
naar het graf op zoek was. ,,Yn it museum fan âldheden yn Leiden
stiet in grut byld fan Maya. Dêrom woene sy it grêf graach fine. Mar
ast wat sikest, dan fynst it net. Sa wurket dat yn de argeology.”

GRAFROVERS
Het was in Sakkara bij Cairo, in de laatste week van het graafseizoen. Van Dijk zou nog in een schacht afdalen, die bij een onbelangrijk graf hoorde dat de Leidenaren indertijd opgroeven. Maar onderin bleken grafrovers een doorbraak te hebben gemaakt naar
een groot naburig graf, met daarin een schacht die nog verder naar
beneden ging.
Met een touwladder en een armzalig peertje aan een ellenlang

snoer daalde Van Dijk met de Engelse hoogleraar Geoffrey Martin tot
onderin, op zo’n 25 meter. ,,Ik tocht, miskien fine wy in lyts byldsje. Mar
wy fûnen prachtige reliëfs.” ‘My God, it’s Maya’, riep hij volgens de overlevering toen ineens. Van Dijk herinnert zich daar niets van. ,,Mar wol dat it
ljocht krekt nei de ûntdekking útfoel. Sieten wy dêr op 25 meter djipte yn
it tsjuster. In hiel apart gefoel.”
De vondst was wereldnieuws. ,,Oant yn Japan ta, en beide kusten fan
Amerika”, herinnert Van Dijk zich. Pas een jaar na de ontdekking konden
archeologen echt aan de slag met het opgraven van Maya’s graf. Moeilijk,
maar te verdragen, zegt Van Dijk. ,,Wy ha der jierren oer dien.”
Anderhalf jaar geleden had Van Dijk opnieuw de kans een graf op te
graven, alweer met Geoffrey Martin. Dit keer was het een schacht van 7
meter diepte in het koningsgraf van farao Horemheb. Dat graf, 100 meter
diep, ligt in de Vallei der Koningen bij Luxor.
Horemheb vormt een beetje de rode draad in Van Dijks carrière als
egyptoloog. Hij schreef zijn proefschrift over deze farao, die onder Toetanchamon een belangrijke generaal was en een paar jaar na diens dood
de macht greep. Hij was bovendien een goede vriend van Maya.
HET JAAR 1
,,Der is in grutte kontroverse oer it jier wêryn Horemheb ferstoar”, vertelt Van Dijk. Volgens sommigen stierf hij in zijn veertiende of vijftiende
regeringsjaar, anderen denken dat Horemheb rond de dertig jaar de
scepter over Egypte zwaaide. Belangrijk, omdat de Egyptenaren geen
jaartelling hadden. ,,Elke nije farao begûn wer by it jier 1”, legt Van Dijk
uit.
Dankzij zijn graafwerk denkt hij nu de ruzie eindelijk in zijn voordeel te
hebben beslecht. En wel aan de hand van de scherven van wijnkruiken,
die de farao meekreeg voor na zijn dood. De graafploeg vond ze in de
schacht, die door archeologen een eeuw geleden met puin was opgevuld. Die vonden indertijd alleen kunstschatten interessant.
Maar op de wijnkruiken was een schat aan informatie te vinden. ,,Der
stie bygelyks op út welke wyngaard de wyn kaam, en de namme fan de
eigner.” En, belangrijk, ook het regeringsjaar van de farao, waarin de
druiven werden geoogst: ,,Op alle 140 kruken stie it jier 13 of 14.”
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Horemheb alle wijn voor zijn graf al jaren
voor zijn dood insloeg. Egyptische wijn was namelijk niet lang houdbaar
en zou dus allang bedorven zijn geweest als de farao pas vijftien jaar na
het wijnjaar op de kruiken zou zijn begraven.
Het nieuwe sterfjaar van Horemheb betekent dat de regeringstijd van
zijn opvolgers waarschijnlijk een stuk eerder begon dan gedacht. Dat
geldt ook voor de kleinzoon van Horemhebs opvolger: Ramses de Tweede, een van de langst zittende farao’s uit de geschiedenis.
Dat probleem moet de komende jaren maar worden opgelost. Want
veel tegenstand roept Van Dijks stelling nog niet op. ,,Ik ha der noch net
ien oer heard.”

Gravers onderin de schacht, die het graf van farao Horemheb moest beschermen tegen grafrovers. Bovenin de muurschilderingen van
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het graf.

