
Het Thebaanse graf 1 (hierna: TT 1) is het enige graf uit de Ramessidentijd (1295-1069 

v.Chr.) dat als intact bekend staat. Het bevindt zich in de necropolis van het arbeiders-

dorp Deir el Medina en het bevatte een set kisten van Sennedjem, zijn zoon Chonsoe 

en hun vrouwelijke familieleden (Bruyère 1959; Sanjaume 2006; Shedid en Shedit 1994; 

Toda en Daressy 1920). De objecten geven ons inzicht in begrafenisgewoonten, rituelen 

en sociale status, in het bijzonder tijdens de regering van farao Ramses II (1279-1213 

v.Chr.). Dit graf ontsnapte aan de vernielingen van grafrovers en schatgravers, het werd 

als “intact” beschouwd toen het door egyptologen werd gevonden. Dat wil zeggen: men 

dacht dat dit graf het eindresultaat vertegenwoordigde van begrafenisactiviteiten ge-

durende de 19e dynastie (1295-1186 v.Chr.), gezien de datering van de kisten die binnen 

waren gevonden (afbeelding 1 en 2).
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TT 1 bevatte 20 lichamen, maar slechts 9 lichamen 
bevonden zich in mummiekisten. Veel egyptologen, 
mijzelf incluis (Cooney 2007:278) veronderstelden 
dat de individuen die zonder mummiekisten in TT 1 
waren begraven, zich tijdens hun leven simpelweg 
geen kist konden veroorloven en derhalve in dit graf 
waren neergelegd om in de welvaart en het materia-
lisme van hun rijkere familieleden te delen. Ik denk nu 
echter dat er genoeg bewijs bestaat om te beweren 
dat het “intacte” graf van Sennedjem helemaal geen 
ongeschonden beeld geeft van begrafenissen tijdens 
de 19e dynastie, maar eerder een eindresultaat van 
de 20e dynastie (1186-1069 v Chr.). Een periode die de 
opruiming en hergebruik van veel van de aanwezige 
grafgoederen  over generaties van familieleden volg-
de tot het eind van het Nieuwe Rijk (1550-1069 v.Chr.) 
en misschien tot in de Derde Tussentijd (1069-664 
v.Chr.). De egyptoloog Andreas Dorn bijvoorbeeld 
heeft een tekst gevonden die aangeeft dat TT 1 open 
was tijdens het late Nieuwe Rijk en dat het gebruikt 
werd om de piramidions van Sennedjem en Chonsoe 
in op te slaan (Dorn 2011). Met andere woorden: ik 
veronderstel dat veel lichamen die zonder mum-
miekisten in TT 1 gevonden zijn, oorspronkelijk in 
zulke kisten begraven zijn, maar dat zij er sindsdien 
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zijn uitgehaald door familieleden, die ze hergebruikt 
of veranderd hebben.1

Deze hypothese is natuurlijk nogal problematisch, 
niet alleen omdat het gebaseerd is op de afwezig-
heid van objecten uit een grafruimte, maar vooral 
omdat de ontdekking van TT 1 in 1886 en het  daarop 
volgende leeghalen van het graf verre van “weten-
schappelijk” was (Reeves 2000:69-71) en daarmee 
onze mogelijkheden om het te onderzoeken, beper-
ken. Veel van de mummiekisten die oorspronkelijk 
in dit graf gevonden zijn, zijn verdwenen.2  Om de 
zaken nog erger te maken: de meeste lichamen lagen 
niet meer in de mummiekisten die ze eens bevatten 
(Reeves 2000:70).3

In feite zijn de meeste mummies die ooit in TT 1 
lagen, verdwenen, wat ons beperkt in wat we kunnen 
zeggen over eventuele mummiekisten die ooit aan 
hen toebehoord kunnen hebben.

Waarom geloof ik dat de meeste mummies in TT 1 
oorspronkelijk in mummiekisten lagen? De economi-
sche en politieke omstandigheden na de regering van 
Ramses III (1184-1153 v.Chr.) dwongen veel Thebanen 
wat zij vroeger geïmporteerd hadden of vanuit het 



teksten). Om het duidelijk te stellen: Waarom zou 
iemand opgeschreven hebben dat hij een voorouder 
uit zijn of haar mummiekist had gehaald, de mummie 
naar een hoek van het graf had verhuisd, de mum-
miekist uit het graf had gehaald, de kist opnieuw had 
gedecoreerd met passende en moderne decoratie 
en hem gebruikt had voor een ander familielid? Dit 
was onbetamelijk gedrag, dat het beste verborgen 
kon blijven.

De egyptologie heeft meestal grafroof en hergebruik 
van grafobjecten beschouwd  als afwijkend en ab-
normaal. Documenten als de grafrovers papyri (Peet 
1930) hebben die manier van denken versterkt. In hun 
literatuur beschrijven de Egyptenaren zelf herhaal-
delijk de ideale (lees: “normale”) begrafenissituatie 
als een stenen huis, waarin de voorouders voor eeu-
wig wonen, met landerijen die voor inkomen zorgen 
als een kapitaalverzekering om priesters voor altijd 
te betalen en te zorgen voor de grafeigenaar.4

De laatste twee decennia echter, hebben veel egyp-
tologen gekeken naar de gehele “levenscyclus” van 
een graf. Zij wijzen erop dat grafroof en hergebruik 
niet alleen een onderdeel van het leven in de  necro-
polis waren, maar dat grafroof heeft plaatsgevonden 
sinds het begin van de oude Egyptische complexe 
samenleving, een realiteit waar de Egyptenaren zelf 
zich goed bewust van waren (Baines en Lacovara 
2002; Näser 2002, 2008).

Er zijn nog slechts ongeveer 70 Ramessidische mum-
miekisten (Cooney 2007). Ter vergelijking, uit de 21e 
dynastie (1069-945 v.Chr.) zijn meer dan 800 mum-
miekisten aanwezig - meer dan tien keer zoveel, en 
dat tijdens een tijd van economische crisis (Niwinsky 
1988). Het was Andrej Niwinksy die als eerste sugge-
reerde dat veel Ramessidische mummiekisten waren 
hergebruikt in de vroege Derde Tussentijd om de 
massa grafobjecten uit de 21e dynastie te verklaren, 
maar hij heeft hier nooit een vervolg aan gegeven 
met een systematische studie (Niwinsky 1988:13).

niets  hadden opgebouwd, opnieuw te gebruiken. In 
mijn voortgaande onderzoek over grafroof en herge-
bruik van grafkunst aan het einde van de 20e dynas-
tie (Cooney 2011), doe ik de aanname – gebaseerd op 
teksten over graven en grafgoederen, grafinventa-
rissen en enige laat Ramessidische brieven (“Late 
Ramesside Letters”) – dat families uit Deir el Medina 
betrokken waren bij het regelmatige hergebruik 
van begrafenisobjecten. Het bewijs suggereert dat 
families in West Thebe veel van de oudere begrafenis-
objecten aanpasten in hun eigen familiegraven.
Grafroof was ronduit een reële bedreiging, maar ik 
twijfel of dit de reden was dat de meeste grafobjecten 
werden aangepast. Ik veronderstel dat het grootste 
gevaar voor de doden in een tijd van economische re-
cessie,  het zich toeëigenen en hergebruiken van graf-
objecten in familie grafkamers door de familieleden 
zelf was. Hergebruik van objecten in oudere, niet 
opgeëiste graven door de administratieve elite was 
een ander gevaar. Het meeste hergebruik van kisten 
en graven zal inderdaad  geheel ongedocumenteerd 
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zijn gegaan, tenzij er een geschil of een probleem 
was tussen degenen die zich met zulke activiteiten 
bezighielden dat vroeg om vastgelegd te worden.

De meeste oude Egyptenaren legden gedetailleerde 
informatie over hun leven en bezit alleen vast als 
zij met iemand ver weg moesten communiceren; of 
wanneer zij een claim op een betwiste zaak moesten 
leggen en een rechtszaak wilden beginnen; of wan-
neer de zaak belangrijk genoeg was voor velen in het 
dorp om te getuigen. Er zal weinig animo voor een 
familie geweest zijn om op te schrijven wat zij deden 
in hun eigen familiegraf, of om voor de Amonpries-
ters te documenteren hoe zij zich rijkdom toeëigen-
den van oudere begrafenissen. Dit lag anders als zij 
iemand erover moesten vertellen die niet binnen ge-
hoorsafstand was, of als zij de omstandigheden op 
een officiële manier moesten vastleggen omdat het 
werd betwist. In feite zouden sociale taboes de men-
sen hebben aangemoedigd niets over hun activitei-
ten m.b.t. hergebruik op te schrijven. Daarom werden 
in de teksten grafroof en hergebruik van grafobjec-
ten òf in een straffende  context geplaatst, zoals in 
de grafrovers papyri (“Tomb Robbery Papyri”), òf het 
werd doelbewust versluierd (zoals in de laat Rames-
sidische brieven of in de Deir el Medina inventaris-
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Afb. 2 Mummiekist en plankdeksel van Iyneferti, Metropolitan 

Museum te New York (foto Jan Koek)

Afb. 1 Plankdeksel en mummiekist van Sennedjem, Egyptisch 

Museum te Cairo (foto Jan Koek)
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6  Handen van verschillende ambachtslieden in 
  tekstinscripties, vooral rond de naam.
7  Ramessidische kenmerken, inclusief 19e en 20e 
  dynastie stijldecoratie, arm modellering, 
  interieurs en onderkanten met zwarte pek, 
  leliebloemen op het hoofd, etc.
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de hele wereld verspreid zijn. Ongeveer 300 stuks 
bevinden zich in Egypte en de rest van de mum-
miekisten zijn nu te vinden in Europese en Noord 
Amerikaanse musea. Tot dusver heb ik enkele op-
zienbarende voorbeelden van hergebruik gevonden.

Het bewijs vinden voor hergebruik van mummiekis-
ten eist een nader en persoonlijk onderzoek van 
alle beschikbare oppervlakken. Hoewel dit normaal 
gesproken niet mogelijk is met kisten in vitrines, kan 
ik vaak zowel de binnen- als buitenzijde van een kist 
in een museumdepot bekijken. Deze studie kan niet 
elke kist op dezelfde manier behandelen. Omstan-
digheden zoals de manier van opstelling, toeganke-
lijkheid en behandeling in het verleden (zoals restau-
ratie of overschildering), temperen altijd mijn mate 
van analyse. In tabel 1 heb ik mijn eigen vertrouwen in 
bewijs voor hergebruik van kisten gerangschikt van 
0 tot 3. Een 0 heb ik toegewezen aan kisten met geen 
zichtbaar bewijs van hergebruik, een 1 geeft aan dat 
slechts indirect bewijs gevonden kan worden, een 2 
wanneer er sterker bewijs is, en een 3 als er duidelijk 
bewijs van hergebruik van een kist is. Ik heb ook een 
0,5 opgenomen wanneer er een flauw vermoeden 
van hergebruik is, maar geen sterk genoeg bewijs 
voor zelfs score 1. De laatste kolom rechts in de tabel 
vat het aantal kisten samen die  na onderzoek als 
“hergebruikt” zijn waargenomen. Het getal rechts-
onder geeft aan dat circa 50 % van de tot dusver on-
derzochte kisten werd hergebruikt, veel meer dan ik 
voorzag toen ik 7 jaar geleden begon met het vinden 
van de verloren Ramessidische mummiekisten.5

Wanneer ik een mummiekist uit de 21e dynastie 
onderzoek op hergebruik, kijk ik naar een aantal 
dingen:
1  Ouder pleister en verfdecoratie onder het huidige
  oppervlak.
2  Een oudere stijl van modelleren die zichtbaar is 
  onder een gebroken bepleisterd oppervlak.
3  Geslachtsverandering (bedekt baardgat, toe-
  gevoegde borsten, vuisten veranderd in platte  
  handen, toegevoegde oorbellen, etc.).
4  Twee of meer persoonlijke namen op een bepaalde 
  mummiekist.
5  Bewijs van uitgewiste namen.

Mijn lopende onderzoek met betrekking tot kisten 
uit de 21e dynastie probeert dat juist aan te tonen. Ik 
onderzoek mummiekisten om te begrijpen hoeveel 
van deze kisten tekenen van hergebruik tonen. Ik 
hoop ook het hergebruik van funeraire kunst te 
normaliseren – in ieder geval  tijdens een periode van 
crisis – als een creatieve benadering die de rituele 
waarde van de kist hoger stelde dan de waarde van 
eeuwigdurend gebruik. Met andere woorden, men-
sen gebruikten de kisten weer omdat zij liever de 
begrafenisrituelen wezenlijk wilden continueren, dan 
hen te staken. Als het nemen van een kist van een 
voorouder de enige manier was om deel te nemen 
aan een correcte begrafenis, dan is dit een teken van 
de vastgestelde waarde van de mummiekist met 
betrekking tot ritueel vertoon op korte termijn.
Deze mummiekisten vinden hun oorsprong in een 
hevige elitaire sociale competitie met religieus-ritu-
eel vertoon (Graeber 2001), maar mummiekisten uit 
de 21e dynastie komen uit een tijd van diepe sociale 
crisis toen ruw materiaal om ze te maken, schaars 
was (O’Connor 1983). Kisten uit de 21e dynastie 
zorgen voor een ideale databank voor het  begrijpen 
van funerair hergebruik op zijn eigen functionele 
voorwaarden en in het licht van elitaire eisen voor 
openbare rituelen van sociale competitie bij het 
gebruik van religieus geladen begrafenismateriaal. 
Niwinsky merkte op dat een aantal van deze mum-
miekisten duidelijk tekenen van hergebruik tonen, 
in het bijzonder zichtbaar wanneer de naam van een 
nieuwe eigenaar over de oude was geschreven (Ni-
winsky 1988), maar niemand heeft systematisch ge-
zocht naar verschillende methoden en de mate van 
hergebruik. Mijn onderzoeksvragen zijn: Wat waren 
de verschillende methoden van hergebruik van de 
mummiekist van een andere persoon? Wie pleegde 
hergebruik? En misschien, het meest belangrijke, 
maar moeilijk te beantwoorden: Hoe beïnvloedde het 
hergebruik en diefstal van funeraire kunst de manier 
waarop de oude Egyptenaren begrafenismateriaal 
en rituele handeling benaderden gedurende tijden 
van sociale crisis?

Methodologie
Momenteel ben ik bezig mijn weg te zoeken in veel 
van de circa 800 kisten uit de 21e dynastie die over 
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Het bewijs voor hergebruik is niet zwart-wit, deels 
omdat de oude Egyptenaren het zelf binnen een 
geleidelijke overgang uitvoerden. Het hergebruik 
van grafkunst vertegenwoordigde een spectrum 
aan mogelijke handelingen. Sommige hergebruikers 
schreven een nieuwe naam op de kist. Anderen 
plaatsten een nieuwe naam en decoreerden delen 
van het kistdeksel opnieuw.
Anderen gingen verder en decoreerden alle opper-
vlakken opnieuw over het oude pleister en de oude 
verf heen. Sommigen schuurden het oude pleister-
werk en de verf weg voordat ze de nieuwe decoratie 
aanbrachten, maar zij behielden  de oude modelle-

Tabel  I:  Analyse tot 2015 van alle voorbeelden van 
hergebruikte mummiekisten, per collectie – totaal  
273 mummiekisten.
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de vroeg 22e dynastie van zijn decoratie volgens de 
geaccepteerde stilistische typologieën.6

Mijn analyse van deze mummiekist uit Houston 
openbaarde geen zichtbaar bewijs van hergebruik, 
maar het oudere hout verschafte een indirecte 
aanwijzing voor deze praktijk. Een andere kist in 
Turijn (Inv. nr. 2221) die ook onderzocht werd met 
C-14 methode, bracht aan het licht dat het hout vele 
honderden jaren ouder was dan de laat 21e dynastie 
stijl. Het verschil was te groot als verklaring dat oude 
buitensporig grote bomen werden gebruikt.7  Zowel 
de kist uit Houston als uit Turijn waren gemaakt van 
inheems Egyptisch hout, waarschijnlijk respectieve-
lijk acacia- en sycomorenhout. Ze waren waarschijn-
lijk gemaakt van hout, dat van veel kleinere bomen 
was gesneden dan een eeuwenoude ceder uit de 
Libanon. Met andere woorden, ik vermoed dat als 
C-14 datering toegepast kon worden op de gehele 
verzameling, de voorgestelde schatting van funerair 
hergebruik van het midden van de 20e dynastie tot 
de vroege 22e dynastie veel hoger zou zijn dan 50%.

Het bewijs
Wat waren de verschillende methoden die de oude 
Egyptenaren gebruikten bij het hergebruik van een 
mummiekist? Ten eerste is het mogelijk, hoewel erg 
moeilijk te bewijzen,  dat enige mummiekisten uit 
de 21e dynastie doden bevatten voor wie de mum-
miekist niet oorspronkelijk was besteld en voor wie 
geen veranderingen in de decoratie waren gemaakt. 
Dit betekent dat veel kisten misschien van eigenaar 
wisselden zonderhandeling aan de kist zelf uit te 
voeren – behalve de vorige eigenaar uit de kist te 
halen en een nieuwe erin te leggen. Dit soort herge-
bruik is moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan te tonen. 
Als een slecht gemummificeerd lichaam gevonden 
wordt in een set kisten van hoge kwaliteit, verschaft 
dit bijvoorbeeld een indirecte aanwijzing voor 
hergebruik. Bijvoorbeeld het lichaam in de kist van 
Henoettaoei F (dochter van Mencheperra) in Deir el 
Bahari graf MMA 59, was niet gemummificeerd. Het 
lichaam was echter begraven met gouden sieraden 
(Aston 2009: 198-199). Als een museum de mummies 
ontoegankelijk heeft gemaakt als ze eenmaal in hun 
kisten liggen (wat normaal het geval is buiten Egypte 
en wat ook gebeurde in het Metropolitan Museum of 

ring in het hout.  Sommigen, vermoed ik, schuurden 
de kist helemaal, demonteerden hem en begonnen 
aan een nieuwe kist  vanuit het niets.
Ze gebruikten alleen het hout en geven mij derhalve 
geen zichtbaar spoor van een oudere kist, behalve 
door middel van verder wetenschappelijk onderzoek.
Hoe grondiger een kist was aangepast om aan de 
toenmalige stijlen te voldoen, hoe moeilijker het is 
om bewijs voor dat hergebruik te vinden.  Met andere 
woorden:  hoe meer omvattend het hergebruik, hoe 
moeilijker het voor mij is om het te zien. Wanneer de 
ambachtsman een kleine wijziging probeerde aan te 
brengen,  zoals de oude decoratie onder het nieuwe 
pleister laten zitten, of als alleen de naam was veran-
derd terwijl de oude decoratie intact gelaten was, dan 
kan ik duidelijk bewijs van hergebruik constateren.

Tot dusver heb ik geen kisten uit de 19e dynastie 
gevonden die van hergebruikte kisten uit de 18e of 
vroege 19e dynastie gemaakt waren, maar  de aan-
wijzingen verschuiven bij exemplaren uit de midden 
20e dynastie ten gunste van een 50% hergebruik 
(zie Tabel I). Met andere woorden, tenminste 50 % 
van kisten uit de 20e, 21e en vroeg 22e dynastie tonen 
aanwijzingen dat zij werden hergebruikt voor een an-
dere overleden persoon. Als ik onder het pleister kon 
scannen en gemakkelijk oudere pleisterlagen kon 
zien (bijna onmogelijk met de huidige röntgentechno-
logie) dan vermoed ik dat het bewijs van hergebruik 
veel hoger zou zijn dan 50 %.

Mijn analyse is in wezen kunsthistorisch: zorgvuldig 
persoonlijk onderzoek met verschillende lichtbron-
nen, meestal een basis wit licht, maar soms infra-
rood fotografie (in het bijzonder voor het gebied 
waar de persoonsnaam is geschreven), UV licht (voor 
onderzoek van gelakte oppervlakken) en digitale 
microscopie (die meerdere lagen van beschilderde 
decoratie kan laten zien als er een breuk  is in de 
decoratie van het oppervlak). Ik heb ook een C-14 da-
tering op een paar kisten uitgevoerd; één voorbeeld 
is een stolakist uit een privé collectie, nu tentoonge-
steld in het Houston Museum of Natural Science in 
de Verenigde Staten, die aangeeft dat een deel van 
het hout van de mummiekist gedateerd kan worden 
in de 19e dynastie, veel ouder dan de datering uit 
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borsten, omdat het laatste simpel verwijderd werd 
en dan bedekt met een nieuwe laag pleister. Belang-
wekkend is dat een geslachtsverandering niet altijd 
vergezeld gaat van een totale naamsverandering, 
aangezien er veel van zulke hergebruikte kisten zijn, 
die een onbeschreven plek behouden waar de naam 
zou moeten zijn geschreven. Een kist in Florence 
bijvoorbeeld   (Archeologisch Museum, 2157; afbeel-
ding 5 en 6; Niwinsky 1988 : 139) heeft de duidelijke 

Art), dan is dit bewijs van hergebruik onherroepelijk 
verloren.

Wanneer een hergebruiker een minimum aan tijd en 
inspanning aan wijzigingen aan de kist wilde spen-
deren, dan zal de oude naam weg gepoetst zijn,
en een nieuwe naam erop geschreven, zonder iets 
van de andere decoratie op het oppervlak te ver-
anderen. Wanneer de hergebruiker dit deed, zou hij 
één inktkleur aangebracht hebben – zwart of rood 
of blauw – in plaats van dit af te stemmen met de 
originele polychrome inscripties. Heel vaak werden 
bij zo’n verandering van alleen de naam, de titels van 
de vorige eigenaar behouden, iets wat vaak gezien 
wordt bij de algemene vrouwelijke titel “nbt pr šmayt 
n imn”, “Meesteres van het huis, zangeres van Amon”.

Een kist in het Gregoriaans Egyptisch Museum te 
Vaticaanstad  bijvoorbeeld (Inv. nr. 25035.3.1.; afbeel-
ding 3 en 4; Gasse 1996 : 81-97) toont de naam van 
Ikhy, aangebracht in blauwe inkt in de tekst bovenop 
de voeten, op een plaats waar de naam van de oude 
gebruiker voorheen stond. De titels van deze vorige 
eigenaar waren niet veranderd en we kunnen alleen 
maar aannemen dat dit ook de bedoeling van de 
hergebruikers was. 
Ikhy’s hergebruik tastte geen andere delen van de 
kist aan. In feite bleef er een andere naam, M-dydyt, 
achter in de onderste naadinscriptie van de dek-
sel. Hadden de hergebruikers niet in de gaten dat 
deze oudere naam nog steeds aanwezig was op het 
oppervlak van de kist, toen zij hem opnieuw beschre-
ven voor Ikhy? Hadden zij het gevoel dat het niet 
nodig was om het te veranderen?
Of was Ikhy verwant aan M-dydyt, aangezien zij beiden 
ongewone, Libische, namen hadden, en op deze ma-
nier beide dode vrouwen in het hiernamaals verbon-
den door middel van deze mummiekist?
Verandering van geslacht was een andere algemene 
handeling van hergebruik en het vereiste decoratieve 
wijzigingen op het bovendeel van de deksel. De ver-
andering van mannelijk naar vrouwelijk is veel 
algemener dan andersom. Dit gezegd hebbend is het 
toevoegen van oorbellen en borsten en het bedek-
ken van een baardgat doorgaans gemakkelijker te 
herkennen dan het verwijderen van oorbellen en 

Afb. 3 Mummiekist met naam van Ikhy, Gregoriaans Egyptisch 

Museum te Vaticaanstad, Inv. nr. 25035.3.1. (foto K. Cooney)



Andere mummiekisten werden opnieuw gepleisterd en 
opnieuw beschilderd, maar de ouderwetse modellering 
van het oppervlak bleef behouden. Een mummiekist 
in Turijn (Egyptisch Museum, 2228; afbeelding 9 en 10) 
bijvoorbeeld, is door Andrej Niwinski gecategori-
seerd als archaïserend omdat de heupen en de dijen 
van de vrouwelijke vorm in het hout van de kist zijn 
gemodelleerd (Niwinski 2004: 117-129).
Ik stel echter voor dat dit een hergebruikte Rames-
sidische kist is. In de 19e dynastie was het erg popu-
lair om op deksels van kisten van vrouwen  de wel-
vingen van het vrouwelijke lichaam te tonen, bedekt 
met het wit geplisseerde gewaad van reinheid (zoals 
de mummiekist van Isis uit TT 1; afbeelding 11; 
Cooney 2007 : 435-437; afb. 459-462; Desroches 
Noblecourt 1976 : 170-171). De armen op zulke kisten 
zijn niet typisch gekruist op de Osiriaanse manier, 
maar werden gepositioneerd  met één vuist tegen 
de borst en de andere plat op het dijbeen. Het is 
tegenstrijdig een kist met vrouwelijke vormen en 
armpositionering, bedekt met solaire en Osiriaanse 
decoratie uit de 21e dynastie te zien. Ik geloof dat de 
vreemde vormgeving van deze kist een overblijfsel 
is van het hergebruik van een mummiekist uit de 
19e dynastie, in plaats van de vervaardiging van een 
mummiekist in een archaïserende vorm. Zelfs de 
blote voeten, meestal  behouden op zulke kisten uit 
de 19e dynastie, werden in dit hergebruik uit de 21e 
dynastie gehandhaafd en de ambachtsman paste ze 
aan met de toevoeging van sandalenbandjes (zie ook 
afbeelding 12 en 13).

In andere gevallen betekende hergebruik alleen het 
opnieuw schilderen van de deksel. Een mummie-
kist in Florence (7450; afbeelding 14), die foutief is 
gedateerd in de 21e dynastie (Niwinski 1988 : 139) 
laat duidelijk 19e dynastie kenmerken in de kist zien, 
inclusief de vier Horuszonen , Anoebis en Djehoeti  in 
de traditionele houdingen. Het interieur van de kist 
is ook geschilderd met  zwarte pek, in plaats van de 
polychrome decoraties die gewoon waren tijdens 
de 21e dynastie. Hoewel de hergebruiker alleen het 
deksel opnieuw schilderde, probeerde hij het toch 
met de oudere verf en vernis van de kist overeen te 
stemmen. Hij behield het ouderwetse reliëfwerk van 
de lelie op het voorhoofd, wat duidelijk 19e dynastie 
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toevoeging van oorbellen en borsten in een tweede 
pleisterlaag en de nieuwe decoratie van de hoofd-
tooi in een dambordpatroon. De hergebruikers 
veranderden ook de handen: een van de handen is 
van de kist afgebroken en onthulde de omtrek van de 
vorige mannelijke vuist, voordat de vlakke, vrouwe-
lijke hand aan het stuk werd toegevoegd. Hoewel er 
een onbeschreven plaats is voor een nieuwe naam, 
werd deze niet toegevoegd.

Andere kisten laten een complete nieuwe decora-
tie zien, nieuwe beschildering bedekt het oudere 
pleister. Bijvoorbeeld een mummiekist in Florence 
(Archeologisch Museum, 8524; afbeelding 7 en 8; 
Niwinsky 1988 : 139) verraadt zijn oorspronkelijke 
beschildering met de overblijfselen van een blauw 
en wit gestreepte hoofdtooi ongeveer 1 cm onder de 
huidige pleisterlaag aan de achterkant van het hoofd 
op de deksel. Er is geen aanwijzing van oudere verf 
ergens anders op deze kist, dus  is het waarschijnlijk 
dat de ambachtsman de oude decoratie te noncha-
lant wegpoetste, zodat er enige restanten onder de 
huidige hoofdtooi achterbleven.

Afb. 4 Mummiekist met naam van Ikhy, Gregoriaans Egyptisch 

Museum te Vaticaanstad, Inv. nr. 25035.3.1. (foto K. Cooney)

Afb. 5 Mummiekist, Archeologisch Museum te Florence, nr. 2157. 

(foto K. Cooney)

Afb. 6 Mummiekist, Archeologisch Museum te Florence, nr. 2157. 

(foto K. Cooney)



Afb. 7 Mummiekist, vrouw anoniem, Archeologisch Museum te 

Florence, nr. 8524 (foto K. Cooney)
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stijl is en gaf daarmee aan dat hij de deksel slechts 
gedeeltelijk wijzigde en de hoofdtooi en het gezicht 
intact liet. Men kan zich afvragen of het publiek bij 
de begrafenisceremonie de oudere decoratie op-
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eigendom was, maar een die zij misschien “huurden” 
van een tempel of een priester. Het feit dat Florence 
8524 gevonden werd in een begrafenisruimte 
(waarschijnlijk Bab el Gassus) is interessant, omdat 
het kopen van zo’n “gemeenschapskist”, als het er 
inderdaad een is, zoiets zou zijn als “het showmodel” 
kopen in een elektronicawinkel. 

De betekenis van het hergebruik van 
mummiekisten
Onderzoeken hoe de oude Egyptenaren mummie-
kisten hergebruikten is één ding. Maar vragen waarom 
zij dit deden en hoe het eigenlijk werkte in sociale en 
religieuze termen is een andere zaak.
Mummiekisten zijn hele speciale voorwerpen. Zij ver-
beelden het gezicht en lichaam van de overledene.
Zij geven de doden een naam en verbinden hem of 
haar met Osiris. De teksten die op de kisten geschre-
ven zijn, vertellen ons dat eeuwige bescherming  
werd verstrekt. Dus wanneer wij geconfronteerd 
worden met het hergebruik van funeraire kunst, kan 
het voor ons moreel en emotioneel zeer verwarrend 
overkomen. Wij vragen ons af of zulke activiteiten 
ook voor de oude Egyptenaren onthutsend waren. 
Onderzoek van het hergebruik van oude grafkunst 
vereist daarom enig theoretisch onderzoek – zodat 

economie en deze voor altijd in een graf te plaatsen. 
Het zou daarom logischer  zijn om onderdelen van de 
begrafenisuitrusting een korte tijd te gebruiken en 
bijvoorbeeld een mummiekist te huren. In The Cost of 
Death, wanhoopte ik eraan ooit bewijs voor zoiets te 
vinden, omdat het leek dat veelvuldig, korte termijn 
gebruik op geen enkele manier archeologisch kon 
worden gedocumenteerd. De mummiekist Florence 
8524 echter werd voor tenminste drie verschillende 
lichamen gebruikt en de laatste hergebruiker vulde 
geen naam in. Ik denk dat ik een indirecte zaak kan 
maken voor de praktijk van de “gemeenschapskist” op 
basis van zulke voorbeelden. Een blanco ruimte voor 
de naam bedekt met vernis zou het perfecte korte 
termijn oppervlak hebben verstrekt voor een dorp of 
zelfs een familie. De naam van één individu kon voor 
de begrafenisrituelen in zwarte inkt worden toege-
voegd en dan snel worden uitgewist na de begrafenis, 
gereed voor de volgende persoon. 
Dit zou suggereren dat veel mensen eigenlijk ritueel  
getransformeerd werden in een kist die niet hun 

merkte, en, als zij dat deden, of het de sociale positie 
van de familie van de kisteigenaar op enigerlei wijze 
aantastte.

Sommige kisten verraden twee hergebruiken, 
wat betekent dat er tenminste drie verschillende 
mummies in deze kist werden gelegd tijdens zijn 
bestaan. De eerder genoemde kist uit Florence, 
8524 (afbeelding 15), heeft lagen van een blauw en 
wit gestreepte hoofdtooi ongeveer 1 cm onder het 
huidige pleisteroppervlak. Na dit hergebruik, lijkt 
deze zelfde mummiekist een geslachtsverandering 
te hebben ondergaan. Oorbellen en borsten werden 
toegevoegd in pleister en verf die niet passen bij de 
decoratie van het oppervlak; de handen waren waar-
schijnlijk veranderd van vuisten naar platte handen;  
de hoofdtooi kan veranderd zijn en een baard was 
vermoedelijk verwijderd, wat de bedekking over het 
baardgat noodzakelijk maakte. Andere  elementen 
van de deksel  waren veranderd, maar de plaats voor 
de naam was blanco gelaten.

Het is opmerkelijk dat de naam blijkbaar niet ver-
plicht was voor een succesvol hergebruik. Veel mum-
miekisten, inclusief Florence 8524, laten decoratie-
ve veranderingen zien, van mannelijk naar vrouwelijk 
geslacht bijvoorbeeld, maar zonder de inscriptie van 
een nieuwe naam, of tenminste een die zichtbaar 
is. Voor Florence 8524 lijkt het dat een oude naam 
van het oppervlak was verwijderd en nieuwe ver-
nis was aangebracht, maar een nieuwe naam werd 
nooit geplaatst. Het blijft echter mogelijk dat een 
naam metterdaad in zwarte inkt over het vernis was 
geschreven en dat deze sindsdien is weggesleten.

Een blanco ruimte voor de naam van de dode lijkt 
vreemd, aangezien de mummiekist bedoeld is om 
de dode aan Osiris te koppelen door middel van 
de naam en de beeltenis van de overledene met 
gekruiste armen en een wesech kraag. Ik vermoed 
dat veel van deze kisten misschien gefunctioneerd 
hebben als, wat ik noem, “gemeenschapskisten”. 
Elders heb ik betoogd dat de “verplichte” begrafenis-
uitrusting voor veel oude Egyptenaren te kostbaar 
zou zijn. Velen konden het zich niet veroorloven de 
begrafenisuitrusting permanent te onttrekken aan de 

Afb. 8 Mummiekist, vrouw anoniem, Archeologisch Museum te 

Florence, nr. 8524 (foto K. Cooney)
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leving, wordt het individu vaak gevangen tussen de 
culturele structuur van de vermindering  tot grond-
stof en zijn eigen persoonlijke pogingen om een  
waarde aan het universum van de dingen te geven 
(Kopytoff 1986 : 76)”. Op deze manier gingen enkele 
individuen in het oude Egypte tegen de maatschappe-
lijke stroom in en namen gewoon wat ze nodig hadden, 
wat botste met de grotere cultuur. Een voorbeeld in 
onze huidige tijd is bijvoorbeeld de herbestemming 
van een kerk tot een winkel of een woning. 

Volgens het  model van Kopytoff was het hergebruik 
van mummiekisten anti- of contra-cultureel, en dit 
is inderdaad hoe egyptologen het hergebruik heb-
ben benaderd – als afwijkend en immoreel, en wat 

lag te verschaffen. Vanuit Marxistisch perspectief 
is de Egyptische mummiekist vooral een fetisj, wat 
betekent dat wij in de moderne wereld (en bijna zeker 
ook in de oude wereld) er van zijn eigen kant waarde 
aan toeschrijven (Graeber 2001 : 65). Dit fetisjisme 
maakt hergebruik van mummiekisten zo storend 
voor ons. Deze voorwerpen hebben gezichten en 
handen en voeten en dus lijken zij een mens te zijn. 
De rituele spreuken die op het oppervlak zijn ge-
schreven impliceren dat de menselijke inzet erg hoog 
was: zorgen voor een eeuwig leven voor de dode in 
het hiernamaals. Een lichaam uit de kist verwijderen 
en de kist opknappen voor een ander komt op ons 
zeer negatief over, omdat wij een eeuwigdurende 
waarde aan dat voorwerp hebben toegekend.

Bij uitstek gedurende de 21e dynastie (en waarschijnlijk 
gedurende veel  andere perioden) waren de Egyptena-
ren in staat deze voorwerpen te defetisjeren. Zij waren 
in staat de mummiekist te scheiden van het wezen van 
één dood lichaam en het voor een ander te wijzigen.
Ondanks de waargenomen gevaren en morele pro-
blemen met zulk hergebruik,8 deden de Egyptenaren 
het tóch. Inderdaad, als mijn berekeningen voor 
hergebruik van meer dan 60 % bij nadere controle in 
stand blijven,9 dan was er een cultureel akkoord tus-
sen een hele gemeenschap van de elite om continu 
het verband tussen de persoon en de mummiekist 
te verbreken. Tevens zou men instemmen met een 
verschuiving van de kist van het heilige gebied naar 
het gebruiksartikel en het weer terug normaliseren 
en zich richten op de korte termijn waarde en de 
veranderende rituele activiteit, ten koste van de 
voortdurende bescherming die een kist zou kunnen 
bieden.

Igor Kopytoff’s essay in Appadurai’s Social Life is 
nuttig wanneer we denken over voorwerpen waar-
van het niet de bedoeling is dat zij terugkeren als 
gebruiksartikel na hun eerste productie (Kopytoff 
1986). Kopytoff bespreekt voorwerpen die door 
een bepaalde cultuur als heilig terzijde zijn gezet 
en uit de roulatie zijn genomen. Hij stelt dat, “In elke 
samenleving zijn er zaken die publiekelijk uitgesloten 
worden om tot gebruiksartikelen te worden geredu-
ceerd”. Kopytoff vervolgt “…. in elke samen-

zij hergebruik en inbezitneming van monumenten 
rechtvaardigden. Zij bespraken alleen openlijk de 
praktijk van hergebruik in zeer negatieve termen, 
zoals in de grafrovers papyri die de marteling en het 
verhoor documenteren van  mannen die beschuldigd 
werden van het stelen van mummiekisten of het 
weer hergebruiken van tempelhout om mummiekis-
ten te maken. Een ander voorbeeld zijn spreuken in 
graven die iedereen tot een vreselijke dood veroor-
delen die het monument schade aanbrengen (Baines 
en Lacovara 2002).

Een mummiekist was in wezen bedoeld om een 
functionele verbinding te maken tussen de kist zelf 
en de persoon, om de dode in een eeuwige Osiris en 
een zonneversie van hem of haarzelf te transforme-
ren. De kist werd verondersteld om ritueel de dode 
te activeren. Dus, het hout, de verf en het pleister 
waren bedoeld om een onschendbare, geïdealiseerde, 
permanente afbeelding van de persoon die in de kist 

wij kunnen begrijpen hoe en waarom mensen in staat 
konden zijn van de doden te nemen om de levenden 
te dienen. Hoe konden zij de namen van voorouders 
wissen zodat de naam van de nieuwe dode daarvoor 
in de plaats kon worden gezet? Hoe konden zij de 
dode tonen in een kist die, zoals iedereen kon zien, 
een generatie voor zijn tijd was gemaakt?

Funerair hergebruik impliceert in wezen het zich 
toeëigenen van ideologisch geladen voorwerpen, 
en in het geval van mummiekisten uit de 20e en 21e 
dynastie, gebeurde dit hergebruik in de context 
van economische en sociale crisis. Het is altijd het 
beste een verklaring van de bron zelf te krijgen, maar 
de Egyptenaren communiceerden niet direct hoe 

Afb. 9 Mummiekist en plankdeksel, Egyptisch Museum te Turijn, 

nr. 2228 (foto K. Cooney)

Afb. 10 Mummiekist, Egyptisch Museum te Turijn, nr. 2228 (foto 

K. Cooney)
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zijn sociaaleconomische waardevolle inzichten. Wan-
neer we denken aan het rituele gebruik en de gods-
dienstige betekenis van deze kisten, dan zouden we 
ons af kunnen vragen: Wat betekende het voor een 
oude Egyptenaar om een mummiekist her te gebrui-
ken die voorheen aan een ander had toebehoord?  
Uiteindelijk lijkt het erop dat Egyptenaren besloten 
dat de waarde van een hergebruikte kist lag in de 
mogelijkheden om transformatie- en beschermriten 
met de dode in de kist uit te voeren, wie dat dan ook 
op dat moment was.

In David Graeber’s boek Towards an Anthropological 
Theory of Value, vraagt hij zich af “Wat als men pro-
beerde een waardetheorie te creëren, uitgaande van 
de veronderstelling dat wat tenslotte is geëvalueerd 
geen dingen, maar daden zijn (Graeber 2001 : 49)?” 
Dit is een bruikbaar vooruitzicht voor dit onderzoek, 
omdat de mummiekist de belichaming is van een ri-

rituelen vonden plaats op een publieke of semi-
publieke plaats, wat vraagt om een verstrengelde 
sociaal-economische agenda. De families van de 
dode wilden hun sociale plaats in de wereld tonen en 
zij hadden funerair materiaal nodig om dit te doen 
(Cooney 2007, 2008).
Was de waarde van de mummiekist minder in de 
ogen van de getuigen van de funeraire rituelen, 
omdat deze al eerder gebruikt was? Dit is moeilijk 
te beantwoorden, maar ik denk dat het antwoord 
afhankelijk is van  het niveau van de afstand die een 
bepaalde hergebruiker kon creëren van de vorige 
kisteigenaar. Met andere woorden, hoe meer ver-
anderingen men kon aanbrengen op een bepaalde 
kist, des te meer leek deze aan de recente dode te 
behoren. Juist het feit dat er gradaties van herge-
bruik waren, van naamswijziging naar ingrijpende 
verandering, houdt een verloop van houdingen ten 
opzichte van de praktijk in, vermoedelijk gedeeltelijk 
afhangend van iemands sociale rang en status in de 
wereld. Hoe welvarender iemand was, des te meer 
zal een individu geweten hebben hoe belangrijk het 
was om iemands sporen uit te wissen. De lagere in 
rang zullen zulke scrupules niet gehad hebben. Dit 

dus zelden voorkwam. Mijn 
onderzoek toont echter 

een hergebruikcijfer  dat 
aangeeft dat het grootste 
deel van de Egyptische 
elite (d.w.z. mensen die 
zich een mummiekist 
of rituelen inclusief 
mummiekisten konden 
veroorloven) en masse 
besloot de funeraire 
kunst van hun ouders 
voor eigentijds gebruik 
te ontwikkelen tot een 

gewoon consumptie-
goed. Met andere woor-
den, een cultuur kan 
alleen moraal volgen, 
wanneer het zich kan 

veroorloven dat te doen. 
Kopytoff’s essay geeft aan 

dat wanneer mensen 
heilige voorwerpen terug-
brengen naar consumptie-
goed, zij de regels breken 
(Kopytoff 1986: 88). Er 
is inderdaad iets van dit 
perspectief aanwezig bij de 
Egyptenaren, want veel 
hergebruikers probeerden 
hun hergebruik te verber-
gen (en velen waren ver-
moedelijk zó succesvol 
dat ik er geen enkel spoor 
van kan zien tijdens mijn 
analyse). Niettemin is de 
praktijk van hergebruik 
vrij complex omdat veel 
hergebruikers alleen de 
persoonlijke naam ver-
wijderden en er hun eigen 

Afb. 12 Mummiekistdeksel van van Moethotep, zangeres van 

Amon, Brits Museum, Londen.  (foto Jan Koek)

naam voor in de plaats zetten en de handeling in het 
geheel niet verhulden. Deze methode impliceert dat 
een groot deel van de oude Egyptische maatschappij 
in de 21e dynastie medeplichtig was en de praktijken 
aanvaardde, hetgeen misschien een verschuiving in 
de sociale normen aangeeft.

Onze eigen verwachtingen van het hergebruik van 
mummiekisten zijn erg belangrijk als we ooit de prak-
tijk vanuit een oud Egyptisch perspectief begrijpen. 
Als een hergebruiker in staat was oudere decoratie 
te verbergen en een mummiekist voor modieus en 
nieuw voor zijn tijd kon laten doorgaan, dan is dat iets 
wat door de moderne westerse maatschappij wordt 
geaccepteerd en begrepen. De redenen achter het 
maskeren van zulke ritueel beladen middelen zijn ons 
duidelijk, omdat wij aannemen dat de Egyptenaren 
ook meenden dat zulke activiteiten met betrekking 
tot hergebruik afwijkend waren. Echter, gezien het 
hoge percentage hergebruik van kisten (net iets 
meer dan 60 %), en gezien het feit dat hergebruik al-
gemeen werd uitgevoerd door gewoon de naam van 
de vorige eigenaar te wissen voor de naam van de 
nieuwe dode, kunnen we ons afvragen: Hoe was de 
perceptie van de oude Egyptenaren ten aanzien van 
de werkzaamheid en waarde van een mummiekist 
die voor iemand anders gemaakt was? Maakte het 
hoe dan ook wat uit dat hij van een andere persoon 
was afgenomen en dat soms de oorspronkelijke 
mummie werd beschadigd?

De motivatie om een mummiekist te verkrijgen schijnt 
zo groot te zijn geweest dat het aantal hergebruiken 
omhoog schoot in de 21e dynastie, toen de toegang 
tot de middelen kelderde. Veel was ideologisch ge-
dreven: de dode had een rituele transformatie nodig 
en de Egyptische manier van denken van de elite 
verlangde materiaal om die transformatie te creëren 
door middel van een ingewikkelde reeks van funerai-
re rituelen inclusief het mondopeningsritueel. Maar 
het hergebruik was ook economisch aangedreven. 
Toegang tot hoge kwaliteit hout uit Libanon of elders 
was onmogelijk en mensen moesten ergens anders 
zoeken naar dit meest elementaire materiaal voor 
een kist. 
Sociale drijfveren waren ook essentieel: funeraire 

Afb. 11 Mummiekist van Isis, Egyptisch 

Museum te Cairo (foto internet)

Hiervan komt nog 

een betere foto.
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als een schandelijke culturele en sociale mislukking 
hebben beschouwd. Het hergebruik van mummie-
kisten was een creatieve uitkomst van deze econo-
misch-sociale-religieuze crisis. Met andere woorden, 
niet het hergebruik van een kist was afwijkend; als 
er iets afwijkends was, dan zou het de weigering zijn 
geweest de recent overledene te voorzien van trans-
formatieve rituele activiteiten door middel van fune-
raire materiële zaken, alleen omdat er geen toegang 
tot hout was dat daarvoor nog niet was gebruikt.

kunnen geassocieerd worden met waargenomen 
niveaus van rituele en religieuze functionaliteit. 

De Egyptische mummiekist verkreeg zijn belangrijk-
ste waarde door handeling, in dit geval de handeling 
van funeraire riten, die als noodzakelijk werden 
waargenomen voor de effectieve transformatie van 
de dode in kringen van de elite. Als rituele transfor-
matie en het materiële karakter in het oude Egypte 
aldus werden verbonden, dan zou er een grote gedre-
venheid zijn om mummiekisten te verkrijgen voor de 
mensen die net overleden waren, belangrijker dan 
de mummiekisten van de voorouders te bescher-
men die al generaties lang dood waren omdat zij al 
hadden geprofiteerd van de transformatie van het 
funeraire ritueel. Sommige egyptologen kunnen het 
hergebruik van een mummiekist als een immorele 
misdaad beschouwen die zelden voorkwam, maar 
de oude Egyptenaren kunnen het niet uitvoeren van 
rituele transformatie voor hen die net overleden waren 

tuele daad, geconcretiseerd in een driedimensionaal, 
gedecoreerd object (Lüscher 1998). De mummiekist 
vertegenwoordigt in wezen een stoffelijke ab-
stractie van rituele activiteit. Als we de praktische, 
materiële benadering die Graeber aanhoudt, overne-
men, wanneer alle abstracties een stoffelijke basis 
hebben, dan zou de productie van een hergebruikte 
mummiekist de doeltreffendheid kunnen beperken 
zoals die in eerste instantie door egyptologen was 
waargenomen  (Graeber 2001 : 54). Nogmaals, de 
gegevensbank van de mummiekisten uit 21e dynastie 
toont gradaties van hergebruik en die gradaties 

Afb. 13 Mummiekistdeksel van Moethotep, zangeres van Amon, 

Brits Museum, Londen (foto Jan Koek)

Afb. 14 Mummiekist, Archeologisch Museum te Florence, nr. 7450 

(foto K. Cooney)

Afb. 15 Mummiekist, vrouw anoniem, Archeologisch Museum te 

Florence, nr. 8524, detail met oudere pruik eronder (foto K. Cooney)
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 6 Een deel van het hout dat gebruikt is voor de deksel (4 steek-
proeven) is aanzienlijk jonger dan 950 v.Chr. en dateert uit de 
vroege 22e dynastie, gezien de decoratie van een stolakist. 
Het wijst erop dat Egypte eindelijk nieuwe houtteelt had na 
de jaren van schaarste tijdens de 21e dynastie. De kist echter 
toont dateringen die ongeveer 300 jaar ouder zijn dan die van 
de deksel (van twee verschillende steekproeven). Of de kist 
was gemaakt van de kern (het oudste deel) van een heel grote 
boom die meer dan 300 jaar geleden werd geveld, of het is 
hergebruikt hout. De laatste verklaring is het meest waar-
schijnlijk, gezien het feit dat het hout inheems was. Met dank 
aan John Southon van de University of California in Irvine, die 
de C-14 methode uitvoerde.

 7 De afgestemde C-14 dateringen geven 1687-1611 v.Chr. aan 
voor een steekproef uit de linkerkant van de deksel en 1917-
1865 v.Chr. voor een steekproef uit de rechterkant van de kist. 
Met dank aan John Southon van de University of California in 
Irvine, die de C-14 datering uitvoerde.

 8 Het is moeilijk te begrijpen hoe de oude Egyptenaren in staat 
waren het verband te verbreken tussen de persoon en deze 
sacrale kist. Ik veronderstel dat er magische spreuken en 
rituelen bij betrokken waren om de doden in vrede te bewaren 
voor en nadat zij waren verwijderd uit de kist, maar de Egyp-
tenaren lieten weinig informatie aan ons na om te begrijpen 
hoe zij dit funeraire hergebruik rechtvaardigden of rationali-
seerden. Zie echter Khonsuemheb and the Ghost waarin een 
hogepriester van Amon wordt bezocht door een ongelukkige 
Ach uit het Middenrijk, wiens graf verloren is gegaan/bescha-
digd. De hogepriester belooft zijn graf te herbouwen, een lijk-
kist van goud en kostbaar hout te bestellen en zijn offercultus 
te vernieuwen.
Deze fictie reflecteert de repercussies van het hergebruik 
van graven en mummiekisten. Zie McDowell, A.G. 1999 Village 
Life in Ancient Egypt: Laundry Lists and Love Songs, Oxford. 
Von Beckerath, J. 1992 Zur Geschichte von Chonsoemhab und 
dem Geist. ZÄS 119 : 90-107.

 9 Mijn onderzoek toont de volgende resultaten (Tabel I):
        Het hergebruik rato van de 15 mummiekisten in Leiden is
        66,67 %. Van de 34 mummiekisten in Parijs 64,71 %. Van de
        19 mummiekisten in Wenen 57,89 %, veel van de kisten in
        Wenen echter zijn slechts fragmenten, geen complete kisten
        en fragmenten tonen zelden enig bewijs van hergebruik. Als ik

de fragmenten van het onderzoek in Wenen buiten beschou-
wing laat, dan stijgt het hergebruik boven de 70 %.

Noten
 1 Näser(2008) geeft echter aan dat, omdat TT 1 door een paar 

generaties werd gebruikt, alleen de buitenkisten van Chonsoe 
en Sennedjem hergebruikt zouden kunnen zijn voor andere be-
grafenissen. Zij werden niet opnieuw gedecoreerd of opnieuw 
beschreven, maar beide werden ontmanteld in een hoek van 
het graf gevonden. Zij argumenteert dat de lichamen zonder 
mummiekist in TT 1 aan armere familieleden behoorden, die 
profiteerden van de bijzetting met rijkere familieleden.

 2 De mummiekisten behoorden aan Sennedjem en zijn vrouw 
Iyneferty alsmede aan meer familieleden inclusief Chonsoe, 
Ta-maket, Prehotep, Ta-asjsen, Ramose, Isis en Hathor. Het 
Egyptisch Museum in Cairo herbergt de sarcofagen en kisten 
van Sennedjem, de sarcofaag van Chonsoe en de kist van 
Isis. Het Metropolitan Museum of Art heeft de kisten van 
Chonsoe en Iy-neferty. De kisten van Ta-maket waren ooit in 
Berlijn, maar zij werden vernietigd in een bombardement door 
de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kisten 
van Prehotep, Ta-asjsen, Ramose en Hathor zijn zoek, ofwel 
in privé collecties, of in opslag in Egypte, of in een andere 
ongunstigere locatie, en we kunnen alleen maar hopen dat zij 
ooit weer boven water zullen komen.

 3 In het Egyptisch Museum in Cairo schijnt de mummie van 
Sennedjem bijvoorbeeld in de mummiekist van Isis te liggen, 
omdat het lichaam mannelijk is, terwijl de mummie van Isis in 
Sennedjem’s mummiekist ligt (persoonlijke communicatie, 
Salima Ikram 2000). Voor wat betreft de mummiekisten in 
het Metropolitan Museum of Art, die lichamen werden ver-
scheept naar het Peabody Museum in Harvard, waar zij in zeer 
slechte staat zijn. Als de mummie van Tamaket in haar mum-
miekist was, bestaat deze niet langer omdat beide vernietigd 
zijn in een geallieerd bombardement (persoonlijke commu-
nicatie, Hannelore Kischkewitz 2000). Voor wat betreft de 11 
lichamen die niet in mummiekisten zijn gevonden, bereikten 
vreemd genoeg, alleen de hoofden hun eindbestemming van 
het stoomschip van de archeoloog.

 4  Zie bijvoorbeeld de instructie van Ani waarin hij vermeldt, 
“Zorg voor uw plaats in het dal, het graf dat uw lichaam zal 
verbergen; Beschouw het als uw zorg, een zaak die er voor 
u toe doet. Wedijver met de grote doden, die in hun graven 
rusten”. Vertaling van Lichtheim M. 1976 Ancient Egyptian 
Literature. Volume II: The New Kingdom. University of Califor-
nia Press, Berkeley, Los Angeles en Londen.

 5 Tot nu toe heb ik mummiekisten onderzocht en gedocumen-
teerd in het Nationalmuseet in Kopenhagen, Carlsberg 
Glyptotek in Kopenhagen, het Medelhavsmuseet in Stock-
holm in 2010, Museo Egizio in Turijn, Museo Archaelogico 
in Florence, Museo dell’Accademia in Cortona, het Museo 
Gregoriano Egizio in het Vaticaan in 2011 en 2015, het Louvre 
te Parijs, Kunsthistorisches Museum in Wenen, Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden in 2012, British Museum in Londen, 
Petrie Museum in Londen, Fitzwilliam Museum in Cambridge, 
Ägyptisches Museum in Berlijn in 2013, National Museums 
Scotland in Edinburgh, Leeds City Museum, Manchester Mu-
seum, Liverpool World Museum, Warrington Museum, Bristol 
Museum and Art Gallery, Royal Albert Memorial Museum 
Exeter, Swansea University Museum of Egyptian Antiquities, 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire in Brussel en het Metropo-
litan Museum of Art in New York in 2014.
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