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Schelpenin de geschiedenisen kunst vanEgypte en deSoedan.(deel 2)

C.J.H.M. Tax

Shells in Egyptian and Sudanese history and art (part2)

Around 3000 BC, at the dawn ofthe Pharaonic civilization shells were already imitated in precious metal and var-

ious kinds of stone. The most beautiful objectis a large goldpowder-box in the shape ofaPecten shell, found in

the tomb ofa Third Dynasty king at Saqqara (about 2650 BC). Under the Twelfth Dynasty (1991-1786BC)

cowries were imitated in gold and used as parts of the girdles ofroyal princesses, and abivalve, inappropriately
called an "oyster", was probably awarded to military officers who had distinguishedthemselves in battle or even

worn as a badge by members of the royal bodyguard. They were imitated in gold, silver and electrum (an alloy of

gold and silver) and richly decorated with precious stones in very complex designs, or miniaturized for use as

amulets in the necklaces ofroyal and noble women.

Een uitzonderlijk voorwerp werd aangetroffen in het

onvoltooide grafcomplex van Horus Sechemchet, de

derde koning van de Derde Dynastie (circa 2700-2630

v.Chr.) en broer en opvolger van Djoser, debouwer van

de beroemde trappenpyramide te Saqqara. Deze vondst

bestond uit een schitterende gouden doos in de vorm

van een Sint-Jakobsschelp, waarbij de scharnierende

linkerklep dienst doet als deksel (afb. 4). Deze bijzonde-

re schminkdoos wordt thans bewaard in het Egyptisch
Museum te Cairo. De uitzonderlijke rijkdom aan goud

waarover de Egyptenaren de beschikking hadden, stel-

den de farao's, die evenals hun onderdanen hunogen

omranddenmet kohl om hen te beschermen tegeninsek-

ten, in staat om hiervoor de meest kostbare houders te

doenvervaardigen. Traditie was echter zo'n belangrijke

factor, dat voor de vervaardiging van dergelijke

schminkdozen toch teruggegrepenwerd naar de schelp-

vorm, die onder meer gebruikt werdop de Cycladen,

waar echte Sint-Jakobsschelpen (Pectenjacobaeus)

werden gevonden, die gebruikt zijn om kleurstoffen in

fijn te wrijven voor de samenstelling van schmink.

Gedurendehet Oude Rijk werden nog vrij grote aan-

tallen echte schelpen gebruikt in halssnoeren en kralen-

armbanden, maar daarnaast traden steeds vaker imitaties

op die vervaardigd waren uit agaat, kornalijn, veldspaat

en soms goud. Een halsketting met kralen van serpen-

tijn, steatiet, kalksteen en faïence
,

die tijdens een expe-

ditievan het British Museum in 1928-29in graf2625 te

Mostagedda (Vierde Dynastie) werd gevonden omvat

behalve één echte kleine Conus-schelp twee nabootsin-

gen van Nerita:'s in serpentijn.

Voor het overige domineerdentijdens het Oude Rijk en

de Eerste Tussenperiode (circa 2195-2050v.Chr.)

Mma-schelpjes, die werden aangevoerd vanuit de kust-

gebieden van de Rode Zee. Hieruit werden kleine rin-

getjes vervaardigd, die in tal van sieraden werden ver-

werkt. Uit de VierdeDynastie dateert een halskraag die

gevonden werd op de sarcofaag van Babaef te Giza.

Deze bestond uit liefst twintig rijen cylindrische en schi-
Deel 1: zie Spirula 337: 24-26.

Part 1: see Spirula 337: 24-26.

2. Archaïsche periode (Dynastieën I-II, circa 3100-2700

v.Chr.) en Oude Rijk (Dynastieën III-VI, circa 2700-

2195 v.Chr.).

Afb. 4. Schmink-

doos, goud, L. 5.3

cm; Saqqara, Dy-

nastie III (2700-

2615 v.Chr.).

Cairo, Egyptisch
Museum.

Uit de Eerste Dynastie dateert een halsketting van 24

gouden schelpen, die in 1903 werd ontdekt door de

Amerikaanse archeoloog George A. Reisner in een graf

in Naga-ed-Deir aan de Nijl, ten noorden van Abydos.

De lengte van ieder schelpje bedraagt 1.5 cm en elke

schelp is gevormd door goudfolie te hameren in een

mal, waarna de spiralen van de top werden geaccentu-

eerd in repoussé-techniek. In de lengterichting zijn aan

beideuiteinden minusculeringetjes gesoldeerd, waar-

mee de schelpjes aan twee snoeren konden worden gere-

gen, waarbij zij vermoedelijk door knoopjes op hun

plaats werden gehouden (afb. 3).

Afb. 3. Halsketting, goud, lengte der schelpjes 1.5 cm; Naga ed-Deir,

Dynastie I (3200-2930v.Chr.). Cairo, Egyptisch Museum.
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jfvormige kralen van schelp, turkoois, haematiet, stea-

tiet, kornalijn en goud. In Diospolis Parva werd een

kralengordel uit de Eerste Tussenperiode gevonden, be-

staande uit rijen blauw- en zwartgeglazuurde schijfvor-

mige kralen en kralen van schelpmateriaal. Hij was bo-

vendien voorzien van een rand van schelpen en was

waarschijnlijk oorspronkelijk bevestigd geweest op een

ondergrond van leer.

3. Middenrijk (circa 2050-1786v.Chr.).

Gedurende het Middenrijk, en met name tijdens de

Twaalfde Dynastie (1991-1786 v.Chr.), ging de belang-

stelling hoofdzakelijk uit naar Cypraeai's en een twee-

kleppige, die in de literatuurgewoonlijk met de term

"oesterschelp" wordt aangeduid. De schelp is echter

volkomen symmetrisch van vorm en zou geïnspireerd

kunnen zijn op Glycymeris- schelpen, hoewel de gouden

schelpen platter zijn dan het voorbeeld. Ook Codakia

kan model hebben gestaan, maar in dat geval hebbende

Egyptenaren in hun hang naar symmetrische perfectie

de asymmetrie van het voorbeeldgecorrigeerd. In deze

bijdrage zal ik gemakshalve de traditionelebenaming

blijven gebruiken.

Cypraeat's ofkauries werden voornamelijk verwerkt in

gordels die vrouwen droegen. Dat hier sprake is van een

wijdverbreid gebruik blijkt uit wandschilderingen, beel-

den en beeldjes uit de Twaalfde Dynastie en het Nieuwe

Rijk, waarop vrouwen zijn afgebeeld die zulke gordels

dragen. Dit is onder meer het geval bij op poppen gelij-

kende beeldjes van faïenceuit het Middenrijk, waarvan

verondersteld wordt dat zij "concubines van de overle-

verbeelden, en waarop de kauri-kralen in een

donkerderglazuur zijn geschilderd dan de kleur van het

beeldje. Het Museum of Fine Arts in Boston bezit een

houten beeld van een vrouw met kauri-gordel en het

British Museum te Londeneen beeldje van steatiet, dat

een meisje voorstelt die een vaas voor cosmetica vast-

houdt en bij wie de kauries zichtbaarzijn op de rug.

Al deze vrouwen dragen de gordels laag op de heupen.

In het geval van slavinnen was de gordel vaak het enige

kledingstuk, maar bij leden van de koninklijke familie

was dit uiteraard niethet geval. De prinsessen van de

Twaalfde Dynastie namen ook geen genoegenmet ge-

wone schelpen, maar droegen rijke gordels met gouden

kralen in de vorm van kauries. Hiervan zijn maar liefst

vier voorbeelden aangetroffen in de grafcomplexen van

Sesostris II (1897-1878 v.Chr.) te Illahün (el-Lahün) en

van zijn zoon en opvolger Sesostris III (1878-1842 v.

Chr.) te Dahshür.

De eerste exemplaren kwamen tevoorschijn toen de

Franse archeoloog Jacques de Morgan op twee opeen-

volgende dagen van het jaar 1894 in het grote pyrami-

decomplex van Sesostris III, dat oorspronkelijk plaats

geboden had aan de stoffelijke resten van acht vrouwe-

lijke leden van de koninklijke familie, de sieraden ont-

dekte van de prinsessen Sat-Hathoren Mereret (of

Meret). Deze sieradenwaren begraven in de bodem

voor de sarcofagen van de beide prinsessen, die van

eerstgenoemde met zekerheid verstopt in een inmiddels

vergaan houten kistje. De graffovers die de graven reeds

in deoudheid hadden geplunderd, hadden de verborgen

schatten over het hoofd gezien. De doos van Sat-Hathor

bevatte behalve kauri-kralen ook een borstsieraad met

de cartouche van Sesostris II, een scarabee met de car-

touche van Sesostris III, armbanden, enkelbanden, gou-

den schelphangers, gouden amuletten in de vorm van

leeuwen en wat kleinere sieraden. Mereret bezat naast

kauri-kralen en kralen in de vorm van luipaard- of

leeuwinnenkoppen ook borstsieraden met de cartouches

van Sesostris III en AmenemhetIII (1842-1797 v.Chr.),

scarabeeën met haar eigen naam en die van Amenemhet

III, diverse ringen en een groot aantal amuletten, onder

meer in de vorm van oesterschelpen (afb. 5).

Eenjaar later groefDe Morgan nog vier schatten op in

de graven van de prinsessen Ita, Chnumet, Ita-Weret en

Sat-Hathor-Meritbinnen het pyramidecomplex van

Amenemhet II (1929-1895 v.Chr.) te Dahshür. Hierin

werden geen kauri-gordels maar wel schelpamuletten

aangetroffen. Hoewel het complex uit het midden van

de Twaalfde Dynastie stamt, kunnen de graven uit een

latereregeringsperiode dateren.

Twee decennia later, in februari 1914, ontdekten Flin-

ders Petrie en G. Brunton in het pyramidecomplex van

Sesostris II het grafvan Sat-Hathor-Junet, dat eveneens

reeds in de oudheid was geplunderd, maar een nis be-

vatte dieaan de aandacht van de graffovers was ont-

snapt. Hierinwerden een diadeem, halskettingen met

borstsieraden, arm- en enkelbanden, een spiegel, scara-

beeën en twee gordels met respectievelijk kauri-kralen

en kralen in de vorm van luipaard- of leeuwinnekoppen

aangetroffen.

Afb. 5. Kauri-gordel,schelphangers en -bedels, goud; Dahshûr, graf van

Mereret, DynastieXII, 1878-1797 v.Chr. Cairo, Egyptisch Museum.
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Een vierde gordel met kauri-kralen werd teruggevonden

bij opgravingen van het Metropolitan Museum ofArt in

1994 onder leiding van de Duitse archeoloog Dieter

Amoldin het pyramidecomplex van Sesostris III. Deze

gordel maakte deel uit van de juwelen van koningin

Weret, gemalin van Sesostris II en moeder van Sesostris

III, en was verborgen in een kleine nis aan de voet van

de verticale schacht die naar de grafkamers voert. Be-

halve de gordel bevatte de bergplaats vijfarmbanden,

een halskraag en drie scarabeeën, waarvan twee met de

cartouche van Amenemhet II.

De gordel van Sat-Hathor-Junetbestaat uit acht kauries,

die samen met kleine kralen van goud, groene veld-

spaat, lapis lazuli en kornalijn in de vorm van acaciaza-

den geregen zijn aan een dubbel snoer. De gordel van

Sat-Hathor is gereconstrueerd als resultaat van de studie

van de lllahün-juwelen. Sommige delen zijn echter ten

tijde van de opgraving gestolen doorarbeiders van De

Morgan en de gordel is dus korter dan hij hoort te zijn.

In de huidige reconstructie bestaat hij eveneens uit acht

gouden kauri-kralen afgewisseld met dubbelerijen aca-

ciazaden van kameool, lapis lazuli en veldspaat. De

negenkauries van Mereret's gordel zijn groter dan die

van Sat-Hathor. Zij had ook 22 kleinerekauri-kralen,

waarvan De Morgan dacht dat zij tot een afzonderlijk

halssnoer behoorden, maar dienu, vermoedelijk correct,

samengeregenzijn tot één gordel. Alle drie de prinses-

sen waren dochters van Sesostris II en zusters van

Sesostris III. Sat-Hathor-Junet en Mereret schijnen hun

andere zuster geruime tijd te hebben overleefd en over-

ledenblijkens hun grafgiften pas tijdens de regering van

hun neefAmenemhet III.

Twee andere kauri-gordels stammen ieder uit een niet-

koninklijke context. Eén werd gevonden in de sarcofaag

van een meisje, genaamd Hepi, wier ongeschonden graf

ontdekt werd in een kleine ruimte in de bouwschacht

van een mastaba in de zuidelijke begraafplaats te el-

Lischt. De vondst omvatte wederomacht kauri-kralen

en een groot aantal kraaltjes van kornalijn en lapis

lazuli. De andere gordel, gevonden in een meisjesgraf in

Thebe, is aanmerkelijk rijker van samenstelling, zelfs

rijker dan de koninklijke exemplaren. Behalve de ge-

bruikelijke acht kauries die ditmaal van electrum (een

goud-zilver-legering) zijn vervaardigd, omvat de gordel

twee amuletten in de vorm van valse baarden en twee

kleine visjes, eveneens van electrum, en een centrale

hanger in de vorm van een lotus van zilver met inlegsels

van gekleurd glas en kornalijn, waaraan nog een Heh-

amulet van electrum is bevestigd. Al deze elementen

worden onderling verbonden door ronde kralen van

electrum, kornalijn, amethyst, lapis lazuli en groene

veldspaat (afb. 6).

De kauri-kralen van de afzonderlijke gordels lijken alle

sterk op elkaar. Alle schelpen van dezelfde gordel zijn

volkomenidentiek aan elkaar. De afzonderlijke helften

zijn eveneens identiek (beide onderzijden van een echte

kauri met tandlijsten) en lijken ofwel te zijn gegotenof

misschien te zijn geslagen met een stempel in dezelfde

vorm, en vervolgens met de hand te zijn afgewerkt. De

inkepingen van het schelppatroon zijn gedreven. De

twee helftenwerden langs de rand samengevoegd met

soldeersel. De schelpen zijn bijgevolg hol en bieden

plaats aan kleine kogeltjes van een zilverlegering, die

een rinkelend geluid moeten hebben veroorzaakt wan-

neer de dragers van de gordels zich bewogen. Alle

schelpen hebben perforaties voor twee snoeren. Per

gordel is er één kauri waarvan de helften uit elkaar kun-

nen worden getrokken, waarna de binnenzijden een

sluitmechaniek onthullen, bestaandeuit een lip en een

gleuf.

Behalve de gordels zijn nog veel andere kauri-kralen

gevonden, die dateren uit het Middenrijk. Zij zijn ge-

maakt van goud, zilver en electrum en zijn soms ge-

paard met ronde kralen van amethyst of granaat.
Er zijn veel verklaringen gegevenvoor de betekenis van

de kauri. De ovale vorm met de smalle longitudinale

opening vertoont een zekere gelijkenis met de vulva,

zodatzij beschouwd kunnen zijn als vruchtbaarheids-

amuletten. Ook is mogelijk, dat zij in het bijzonder de

vrouwelijke geslachtsdelen moesten beschermen tegen

negatieve krachten, om welke reden de gordel precies

op deze hoogte werd gedragen.

Zoals reeds vermeld, genoot tijdens het Middenrijk

naast de kauri vooral de "oester"-schelp een grote mate

van populariteit. Echte kleppen met de gegraveerde ko-

ningsnamen van regerende farao's werden vermoedelijk

verleend bij wijze van militaire onderscheidingen, of

ook wel gedragen als militaire badges, misschien door

leden van de koninklijke lijfwacht. In navolging hiervan

werden ook gouden schelpen gemaakt die mogelijker-

wijze eveneens dienst deden als insignes. Eén gouden

Afb. 6. Kauri-gordel, L. 46.3 cm; Thebe, meisjesgraf,Dynastie XII,

ca. 1900-1800 v.Chr. Londen, British Museum.
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exemplaar werd gevonden op het lijk van een koninklij-

ke hoveling in el-Riqqa en is versierd met een cartouche

in fïligrain, die de koninklijke voornaam van Sesostris

III bevat, geflankeerd dooruraei (cobra-protomen). Een

ander exemplaar van electrum draagt de naam van

Sesostris' opvolger, Amenemhet III. Behalve in fïli-

grain, kon de versiering ook worden aangebracht in

cloisonné, granulatie of drijfwerk. Het gebruik schijnt

navolging te hebben gevonden in Phoenicië, dat in die

tijd zeer nauwe contacten onderhieldmet en misschien

voor een deel zelfs onderworpen was aan Egypte. Zo

stamt uit Byblos een ingelegde schelphanger met een

inscriptie in cloisonné-techniek die de naam geeft van

Ipsjemoe-abi ("mijns vaders naam is goed"), zoon van

Abi-sjemoe, een "vorst van Kapna" (Byblos) die een

tijdgenoot was van de Egyptische farao Amenemhet IV

(1797-1790 v.Chr.). De versiering bestaat van boven

naar beneden uit een gevleugelde mestkever, een car-

touche en een valk met uitgeslagen vleugels, waaronder

nog sprinkhanen zijn weergegeven. Eromheen loopt een

ornamentelerand van zich eindeloos herhalende cirkels

met ingeschreven ruitmotieven, alles rijkelijk ingelegd

met gekleurde stenen.

De meeste teruggevonden exemplaren zijn evenwel

kleiner en eleganter van vorm, glad van uitvoering en

klein van afmetingen, zo'n 1 a 2 cm hoog. Deze kleinere

en meer elegante voorbeelden stammen vooral uit vrou-

wenschatten, zoals die van Mereret en Sat-Hathor, en

droegen vermoedelijk het karakter van een amulet. In de

friezen op de sarcofagen werden de oesteramuletten

aangeduid als udja (Wd3), 'die gezond zijn', en de amu-

letten werden verondersteldhun doorgaans vrouwelijke

dragers gezondheid te brengen.

In het grafvan Senebtisi, dat in 1906-07 te el-Lisht

werd ontdekt, werden vijfentwintig oesterschelpjes van

plaatgoud aangetroffen, hangend aan de onderste van

drie rijen van kleine bolvormige kralen van kornalijn,

veldspaat en donkerblauw glazuur. Sat-Hathor bezat

eenendertig kleine gouden oesterschelpen, omgevormd

tot een amulethalssnoer, en één groot exemplaar dat

moet zijn gedragen als een enkelvoudig amulet. Mereret

bezat zesentwintig kleine onversierde gouden oester-

schelpen die, gescheiden door meerdere gouden staafjes,

tesamen één enkele halsketting vormden. Daarnaast

bevatte haar schat drie grote gouden oesterschelphan-

gers, waarvan er twee op de bovenzijde waren ingelegd.

Eén heeftzijn inlegwerk verloren, maar bij de andere is

het inlegwerk van kornalijn, lapis lazuli en turkoois

bewaard gebleven. Het ontwerp vertoont rond een cen-

traal veld van kornalijn een lotusbloemop de umbo en

een randpatroon van lotus-bloemblaadjes en een che

vronpatroon in het midden van derand aan de onderzij-

de. Prinses Chnumethad een halsketting met tien bedels

in de vorm van tweekleppigen, waarvoor gezien de bol-

le vorm met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

van folie, die gevormd werden in een mal en vervolgens

langs de buitenrandaan elkaar werden gesoldeerd rond-

om een lichte kem. Zij flankeren twee centrale elemen-

ten in de vorm van vijfpuntige sterren, die gewoonlijk

een Egyptisch hemelmotiefverbeelden, maar in dit ge-

val ook zeesterren kunnen voorstellen.

Van twee grote schelphangers is de datering niet onom-

streden. Zij worden nu eens gepresenteerd als voort-

brengselen van het Middenrijk, dan weer van het late

Nieuwe Rijk. Eén ervan wordt in München bewaard en

is versierd met een tot leven gewekte, in drijfwerk uit-

gevoerde sistrum (een muziekinstrument en attribuut

van Hathor) die in elke hand een menat houdt, een soort

ceremoniëlekraag die onder meer doorde godin Hathor

en haarpriesteressen werd gedragen (afb. 7). Aan de

umbo is een ingelegde vlinderbevestigd, geflankeerd
door lotusbloemenen -knoppen. De andere even rijk

gedecoreerde schelphanger werd in Syrië gevonden en

is versierd met een gevleugelde kever en een gele kraal

dieboven zijn kop hangt.
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(wordt vervolgd)

Afb. 7. Schelphanger,

H. 2.9 cm, goud en

gekleurd glas; Dynas-

tie XII, ca. 1800 v.

Chr. München, Staat-

liche Sammlung

Ägyptischer Kunst.

Glycymeris pectunculus uit de Rode Zee model moet

hebben gestaan. Deze bedels bestaan uit twee helften


