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een goddelijke opdracht, maar in hun schaduw heersten zelfbewuste, soms machtsbeluste echtgenotes. Een zoektocht
naar sporen van de Grote Koninginnen in Luxoq ooit brandpunt van Egypte.

ARCHEOLOGIE
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ergeet Cleopatra. De mooiste koningin
van het oude Egypte was Nefertiti,
wier naam zich laat vertalen als 'de

perfecte is gekomen'. Ook haar overige titels
(prachtig met de veren, perfect van gelaat,
wier stem men graag hoort) laten er weinig
twiifel over bestaan: nergens langs de Niit
was er een vrouw zo begeerliik als deze echt-

genote van farao Achnaton - die er niettemin een stuk of drie had.
Voor dergelijke lyriek komt de bezoeker
van Luxor vanzelf in de stemming als hij,
uitkiikend op de traagstromende rivier, de

avond ziet vallen over de necropolis aan de
overkant. Daar, in de bergen, kregen de farao's van het Nieuwe Rijk (circa 15oo-1ooo
voor Christus) en hun echtgenotes een laatste rustplaats.
Als Grote Koningin, de belangrijkste van
de vele vrouwen aan het hof, oefende NefertÍti flinke invloed uit op de farao. Hoewel
in het geval van haar en Achnaton niet is
uitgesloten dat het huweliik een romantische oorsprong had, vormden de twee tevens neef en nicht - vooral een politieke
en religieuze tandem. Samen gaven ze vorm
aan de reformatie die Egypte monothei'stisch moest maken; een ontwikkeling die

na Achnatons regime snel ongedaan werd
gemaakt. Dat Nefertiti zich qua statuur kon
meten met haar man, blijkt uit de tekeningen waarop ze beiden even groot zijn afge-

beeld. Mogelijk bekleedde Nefertiti na de
dood van haar echtgenoot zelfs enige tiid
het allerhoogste ambt, tot Tòetanchamon
oud genoeg was voor de troon (zie 'Waar ligt
Nefertiti?' op pagina 64).
De rijke geschiedenis van Luxor, in de
Oudheid Thebe geheten, leert dat Nefertiti
zeker niet de enige wouwwas die haar sporen naliet in faraonisch Egypte.
Als poortwachters op weg naar de dodenstad staan de kolossen van Memnon in de ak-
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ln het Rijksmuseum von 0udheden in
Leiden is tol en mel 17 opril 2017 de
exposilie llonin ginnen vøn de Nijlle
zien. Met ruim 350 lopslukken wordl
hel leven verbeeld von de belongrijksle
vrouwen uil hel Nieuwe Rijk Ahmose
Neferiqri, Hotsjepsoet, Teje. Neferlili
en Neferlqri. Voor de lenloonstelling,
somenggsleld door curolor prof.dr. 0lof
Koper. is onder meer een deel vqn Ne-

Wereldwonder zoekt vol k

Luxor roepl onmiskenboqr ossocio-

lies op mel de loeslond von het toerisme in Egypte. No de revolulie von
20lLverviel hel lqnd in choos. Drie
joor lolerwos de orde hersleld. moor
hel militqire regime heeft de loerislische seclor ollesbeholve doen opleven. De oonslog op een Russisch
vliegluig (224 dodenl boven de Sinoî
in 2015 wos de genodeklop: de in-

komslen uil loerisme zijn geholveerd
len opzichle von 2010. Voor grote delen von Egyple hqnleert de Nederlondse overheid hel odvies'qlleen
noodzokelijke reizen'.
Revolulionoir geweld bleef Luxor,
een chrislelijke enclove, de

loolslejo-

ren bespoord. Mqor ook deze slod

heeft hoor porlie terreur gehod. 0p
17 november 1.997 openden moslimlerrorislen hel vuur op toerisien bij de
Holsjepsoel-tempel. Ervielen 62 onschuldige doden.
ln Luxor is overol de worsleling
voelboor vqn een slod die lrois is op

hoorwereldwonderen, mqor hel
oflegt tegen (de qngst voor) lerreur.
Holels zijn leeg, porkeerploolsen uilgeslorven. Zelfs in de soek is hel rustig

-

er zijn ook voordelen. Hel Luxor

Museum zog de bezoekersoonlqllen

leruglopen v0n vijfhonderd per dog

nqqrlweehonderd perweek. De

rt

hoofdcurolorverlell hel mel een wee-

lis. Tijdens de jaarlijkse overstroming - verleden tiid sinds debouwvan de Aswandam
- verdwenen de sokkels van de 18 meter
hoge standbeelden onderwater, enwas het
alsof de sculpturenvan farao Ahmenotep III
op de Nijl dreven. Ingekaste graffiti verraadt dat de kolossen al in de Romeinse tijd
buitenlandse bewonderaars trokken. Thebe
moet een van de eerste toeristische oorden
ter wereld zijn geweest.
Aan Ahmenoteps onderbeen, verborgen
bijna, is nog een beeld te ontwaren. Het is

Amuleten

.8

kohlflesje,
te zien in
Leiden
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Teje, zijn Grote Koningin, die doorgaans
prominenter naast haar echtgenoot figureert. Teje (rEg8-r¡¡8 voor Christus) was de
machtigste vrouw van haar tiid. Terwijl de
farao ziin goddelijke taak vervulde en de
vrede bewaakte, stuurde zij het enorme
ambtenarenapparaat aan. Haar naam
sierde officiële documenten, zelfs dat
waarop het huwelijkvan haar man met een
exotische prinses werd aangekondigd.
Het morele evenwicht tussen de koninklijke echtelieden symboliseerde de sterke
positie van de Egyptische wouw - iets waarover de Griekse geschiedschrijver Herodotus ('Ze doen er alles anders') zich al ver-

herinnerl zich hoe de inwoners vqn
Luxor er in de choos von 20lL mel wq-

uillrokken om ei-

genhondig hun kunslschollen le bewoken. 'Hei leger wos nergens fe bekennen. Dol kwom pos loen qlles
weer ruslig wos,'
Veel checkpoints die hel legerfegenwoordig bij Luxor bemonl. mqken
een potsierlijke indruk. Veiligheid
gooi noodloos over in schijnveiligheid: bij elke tempel moelen de lossen door de sconner, ol kükl soms
niemond mee op hel scherm. Delec-

tiepoorljes piepen voorldurend, mqqr
iedereen mog doorlopen. Pos ols er
Egyptenoren in de rij sloon, wordl er

{\
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r-Tempel von Hotsjepsoet

soms wrede trekjes, getuige het lot van
Ramses III, de laatste grote farao. Dikke muren omringen het aan hem gewijde tempelcomplex aan de voet van de dodenstad. Het
gevaar dat Ramses bedreigde, kwam echter
niet van buiten. De monarch, die heerste
van 1186 tot 1155 voor Christus, bood vele
vijanden het hoofd, maar bleek hiet opgewassen tegen een complot in ziin harem. Hii
werd vermoord in opdracht van ziln echtge-

o-

notes.

Schotkomer
lempels en lombes bij Luxor

gefouilleerd.
Coiro I

Volgens Miriom Kok, die sinds 2001
mel hoor Egyptische echlgenool reis-

gebeurt hier zelden iels vervelends. Jo.
in Coiro woedde de strijd. moor dot is
hier ver vqndqqn.' l-uxor is veerkrochlig, zegl ze. 'De oudere mensen hier
welen: hel leven kent ups en downs.'
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Dol der

londse Zqken veel te voorzichlig.'Er

der

Dol

4¿,

orgonisotie KingfisherTours runl in
Luxor, is hel reisodvies von Builen-

Koninoinnen-o
Medinet Hobu:

horem Romses

Kolossen von Memnon
++Luxor Museum

0

5 kilometer

AchnoTon, legt Koper uiÎ, en long
werd vermoed dol Neferlifi zijn

dit sinistere decor weegl Koper de

moeder wos. 'Het idee dot zij, noor

Zools dot gool bij historische figuren

bllnde muur in de grofkomervon

mogelijkheden.'Scons hebben nog

wie we ol zo long zoeken, hiernoost

Neferfili met mythen
omgeven. Neem hqor lootsle ruslploofs.Egypfologen buitelen over el-

Toelonchomon. Die werd, zools de
meeste foroo's uit het Nieuwe Rijk,

niet uilgewezen of er ûberhoupt verborgen komers zijn. Wor pleir voor

ligt, gool me wel erg verl Het mookl
de gedochle niel minderfoscine-

begroven in de Dol der Koningen,
nobij het huidige Luxor.
'0m die muur goot hel; zegt de

zo'n scenorio is dol cruciqle orlefqclen ontbroken in de ol onldekte komers.' '
Toelonchqmon wqs de zoon von

rend: dol moeder en zoon, slechls
gescheiden door een poor meter
steen, 3.500joor nqost elkoor lo-

koor heen met meningen over de

wilde gedochte dot de tombe von
Neferliti verborgen ligt ochter een

Leidse hoogleroor Egyplologie
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Verzegeld

Luxor
+

Koper in Toelonchqmons diep in de
roisen uilgehokle grof komer. Tegen

WAAR LIGT NEFERTITI? SPEUREN NAAR
VERBORGEN KAMERS BIJ TOETANCHAMON
is ook koningin

baasde.
De zelfredzaamheid van wouwen kreeg

Reliëf in grof Nefertori: zij, in wil koningsgewood, melThofh, god von de wijsheid

De

gen.
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ker tussen de Nijl en de Thebaanse necropo-

moedige glimloch.
Egyple is ols de dood voor nieuw
geweld en slechte pr. Dejournolislen
met wie Elseyier door de slqd reisde,
kregen een polilie-escorle. zelfs op
hetwoler. Peler, een Egyplische gids.

pens en slokken op
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Achlerovergevollen ligt een reusqchlige slenen Rqmses in het zqnd. Alleen zijn voeien stoon nog op hun
sokkel. De gekopseisde foroo bij
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fertori's grof nogebouwd.
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Het Dal der Koninginnen, het deel van de
dodenstad waar de vorstelijke wouwen werden begraven, is als een maanlandschap.
Achter roestige deuren in de rotsen voeren
gangen en trappen naar grafkamers, diep in
het gesteente.
Geen grafis indrukwekkender dan QV66.
Hier lag Nefertari Merenmoet, echtgenote
van Ramses IL Nergens in Egypte is de grandeur die een Grote Koningin omringde beter
voelbaar. De'ontdekker'van het graf, de archeoloog Ernesto Schiaparelli, trofin 19o4
leeggeroofde ruimtes aan, maar de beschilderde muurreliëfs hebben de 33 eeuwen na
Nefertari's dood nauwelijks aan schoonheid

ingeboet. Tegenwoordig mogen weinig ogen
de kleurenpracht aanschouwen - het grafis
verzegeld en slechts af en toe toegankelijk.

Opvallend is dat niets in QV66 refereert
aan het persoonlijke leven van Nefertari. De
beeltenissen van de vorstin in wit gewaad,
de hiëroglyfen, de goden, de demonen: alle

schilderingenwijzen vooruit op de nakende
reis van de koningin door het dodenrijk, en
de wedergeboorte die haar daarna wacht.
Omringd door de versieringen bekruipt de
bezoeker het gevoel in een tiidcapsule te
ziin beland. Het plafond, blauw met duizenden sterren, representeert het nachteliike
hemelgewelf, dat de oude Egyptenaren uitvoerig, maar met ontzag beschreven. Die
onderwereld tot in detail benoemen, was
een manier om onheil af te wenden. Overal
duikt ook het beeld op van de scarabee, het
insect dat een bal met zijn eigen nageslacht
voortduwt en zo de eeuwige cyclus van dag,
nacht, leven en dood symboliseert.
Nefertari's status was bijna even goddelijk als die van haar man, op wiens schouders de niet geringe taak rustte zijn volk te
vertegenwoordigen in de communicatie met
de goden. Haar bemoeienis met aardse zaken blijkt uit Nefertari's handtekening onder 's werelds oudste overgeleverde wedesverdrag. Die overeenkomst uit L259 voor
Christus bekachtigde de goede relatie met
de Hattiërs, die leefden in het huidige Turkiie.
Vele machtige en prachtige Grote Konin-
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'Razendspannend boek
vol intrigèrende thema's'
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In oklober vr.rrst:heeu ZIM. rk' lweerle
thrillet v¿rn Renó van Iìijcl<evrlrsel.

'I)c natuur, clt' gt'trren, rk' kloul.en, zc
trekl<en tlc lezer.srrltiet he't r¡erhaal in.
\l)t' l.elcgruuJ )
'Won lrij nlet /ìnris uit :oru1 rle Seha,
cluw¡rrijs vorl' het bt'ste Neclerl¿rndsc
thrilìerdebuut . nt't /,lM heeft Van
lìijckevolsel nog lteler zijn eiuen stijl
gevorrrlen.' \ H uu rle nts I )ue hl u d)
' lntercssantc en gcraflineercic cocktaiI
van {eitt,n en fìt:tic.' (l'hrillzorts\ t***

ginnen was Egypte rijk, maar zoals Hatsjep-

'Renó van lìijckevolsel sl:ragl er over'
tuigcnrl in rh I-ristolic van Zinlltaltwt'
ett clc wijzc wa¿ìrol) Mrrgabc mc,t zijn
larrd orngaat tc verl:inclt'n ntet een

soet was er maar één. Van 1479

nrooi verhaaL.' (Hehhu¡t.nl)

tot 1458 voor
Christus regeerde zij als farao over haar
volk. Een wouw die koning werd en haar regime zz jaar in stand hield: dat was zelfs in
het geëmancipeerde Egypte uniek. Haar
tempel gold als'het subliemste van het subliemste', al herinneren de terrasvormige

zuilengalerijen sinds november t997 ook
aan het allergruwelijkste (zie 'Wereldwonder zoekt volk' op pagina 6q).
In het Dal der Koninginnen zoeken naar
het grafvan Hatsiepsoet is vergeefse moeite.
Zij, de vrouw die zich kleedde als een man

en haar land bestuurde als een absoluut
vorst, ligt aan de andere kant van de berg,
hogerop, in het Dal der Koningen.
Hatsjepsoet betaalde postuum de priis
voor haar vooruitstrevendheid. Kort na haar
dood zijn vrijwel overal haar naam en afbeelding verwijderd, weggehakt, verbrijzeld. Al in het oude Egypte hadden macht,
schoonheid en afgunst een driehoeksver-

houdingmetonvoorspelbareafloop.
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