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(1)  (2)   

(3)   

(4)   

(4)   

(5)   

(5)   

(6)   

    (1) rnp.t-sp 8 noot, Abd 4 Smw§47,2 (2) xr Hm n {anx}noot 1r: wHm msw.wt; Nb.tj: wHm msw.wt; 
nswt-bjtj 4Htp-jb-ra: (3) sA-Ra Jmn-m-HAt – anx.(w)§113,2 mj Ra§16,14 D.t§49,Bijz.1|<sA> 1r: anx msw.wt; 
Nb.tj: anx msw.wt; nswt-bjtj 2pr-kA-Ra; sA-Ra (4) 4-n-wsr.t –anx.(w)§113,2 mj Ra§16,14 D.t§49,Bijz.1| 
bAk=sn mAa mrr=sn§197,1b;§202,2, Hs.j=sn§197,2b;§202,2;noot1, jrr§197,1a Hss.t=sn§206,1 nb.t m Xr.t-hrw nt ra-nb, 
jmAx(j), nb jmAx.tnoot2 (5) rx-nswt, rpa, HAt(j)-a, sDAw(tj)-bjtj, smr wat(j), jmj-r mSa N(j)-sw-MnTw§86,3, 
Hr(j)-tp, smsw hAj.t, tkn§198 s.t§28,1a, mtj m pr-nswtnoot, (6) aA sxr§28,1a m jpA-nswtnoot1, jw§206,1 n=f §211 
wr.w m ksw, HAt(j).w-a m (r?)d.j§197,2b;noot2 Hr X.t| 

    (1) Regeringsjaar 8, maand 4 van het sjemoe-seizoen (2) onder de regering van {leve} de Horus: 

herhalend geboorten; de Twee Meesteressen: herhalend geboorten, de Koning van Boven- en 

Beneden-Egypte Sehetep-ib-re; (3) de Zoon van Re Amen-em-hat – hij leve gelijk Re voor altijd - 

[Amen-em-hats zoon] de Horus: levend van geboorten; de Twee Meesteressen: levend van geboorten, 

de Koning van Boven- en Beneden-Egypte Cheper-ka-re; de Zoon van Re (4) Sesostris – hij leve 

gelijk Re voor altijd. Hun ware dienstknecht, (steeds) geliefd door hen, geprezen door hen, die pleegt 

te doen al wat zij plegen te prijzen in het dagverloop van elke dag, de eerbiedwaardige, heer van 

eerbiedwaardigheid, (5) de bekende-des-konings, de erfprins, de graaf, de schatbewaarder-des-

konings, de Unieke Hoveling, de legeraanvoerder Nesoe-Montoe, het opperhoofd, de Oudste van de 

Hal, de nabijzijnde van plaats [bij de koning], de betrouwbare in het paleis, (6) de grote van plan in 

het koninklijke kabinet, van wie geldt: naar hem (> naar wie ...) komen de groten in buiging en de 

erfprinsen als geplaatsten op de buik. 
Noten: 

1: Op grond van slechts één regeringsdatum en slechts éénmaal Xr Hm n “onder de regering van” wordt hier aangenomen dat 

er bij het noemen van de koningstitulaturen sprake is van de volgorde A <sA> B “A’s zoon B”, onder weglating van het 

schrijven van sA “zoon”, waarvoor meer bewijs is, zo o.a. in §24.4, vb. Netjeroe-hotep [Hatnub 14], 1. De wensformule 

anx.(w) mj Ra D.t moet dan wel opgevat worden als min of meer automatisch toegevoegd bij koningsnamen. Zie ook de 

bespreking van de voors en tegens betreffende het eventuele coregentschap aan het eind van deze tekst. 

2: In andere teksten wordt enkele malen de titulatuur van juist Sesostris I voorafgegaan door anx “Leve [de Horus enz.]”, 

waarvan hier door het gebruik van Hm n natuurlijk geen sprake kan zijn.  

4 (1): Gewoonlijk vertonen mrj en Hsj dezelfde werkwoordsvormen, wanneer als koppel gebruikt: hier wellicht om 

stilistische redenen Hs.j i.p.v. verwacht Hss. in verband met de iets verderop staande Relatiefvorm Hss.t=sn. 

4 (2): Ongebruikelijk als fem. substantief, gewoonlijk jmAx. 

5: TEA II,159: G1,3 “nabij van plaats, d.w.z. die zich in de onmiddelllijke nabijheid des konings mag ophouden, 

betrouwbaar in het paleis”. 

6 (1): Faulkner, Conc. Dict., 17 ipA “private office”. 

6 (2): Hier zou eerder voor het Part. perf. passief de vorm rdj verwacht zijn; zie § 197,2b. De uitgang –j sluit identificatie als 

infinitief dj.t uit, alsmede het ontbreken van de fem. uitgang .t van de infinitief. 
 

(6)   

(7)   

(7)   

(8)   



    (6) jnk wa§72, kA n (7) MnTwnoot1, Hss.w§197,1b nb=f §202,2 ra-nb§49,Bijz.1| sjTn.n=f 156,1;noot2 n=(j) wr.w aH m 
sSm n jr.t.n=f §206,4;§207 n=(j)| rdj.n=f §156,1 hA.j=j§163;§164,1 r jA.t tn n jqr (8) n sxr=(j) m jb=f, 
smj.t(w)§164,1 n=(j) hp.wnoot n tA pn n mds=(j) m jb n nb=(j)|  

    (6) Ik ben de unieke, de stier van (7) Montoe, de geprezene door zijn heer dagelijks. Hij [de koning] 

heeft aan mij ondergeschikt (< in bedwang gehouden) de groten van het paleisgebouw, [en wel] door 

het beleid van wat hij voor mij gedaan heeft. Hij heeft gezorgd dat ik afdaalde in (> bekleedde) dit 

ambt, [en wel] wegens de bekwaamheid (8) van mijn plan(ning) in zijn hart en dat aan mij werden 

gerapporteerd de wetten van dit land, [en wel] vanwege mijn scherpte in het hart van mijn heer. 
Noten: 

7 (1): De beeldspraak wordt meestal gebruikt voor de koning als opperste strijder, soms voor privé-personen.  

7 (2): In deze context vrijwel zeker juist bij Faulkner, Conc. Dict., 213 sjTn “subordinate(?)” [afwezig in Wb.]: het caus. 

werkwoord van de zeer zeldzame wortel jTn: zie Wb.I 151,3 jTn [met “man met hand aan mond”-teken (A2) als det.] 

“Ausdruck beim Niederwerfen eines Rindes zur Erde”; zie von Deines- Westendorf, Wb. d. medizin. Texte I, Berlin 

1961, 11 “von Verhalten eines kranken Rindes: jr m-xt ptx-f iTn r tA, xr.xr-f r-f [“wenn er danach schnaubend (?) [of 

“bedwongen zijnde”?, LZ]) zu Boden geht, dann fällt er dabei”]. 

     Andere vertalers denken aan een caus. van jtn “opstandig zijn”, zo Sethe, Erläuterungen z.d. äg. Lesestücken, 130, sub 

81,20 “er brachte auf gegen mich”, dus met n=j onwaarschijnlijk vertaald met “gegen mich”; in navolging hiervan TEA 

II,134: Dd,1 “Hij [farao] bracht tegen mij in opstand de grooten van het paleis, door zijn manier van doen jegens mij”. 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat in een zelfpresentatie als deze zo’n negatieve formulering over gedrag van anderen jegens 

de ik-persoon zou voorkomen. 

8: Bedoeld kan zijn de formulering van de wetten vanwege zijn scherpzinnigheid of de naleving ervan vanwege zijn scherpe 

toezicht. TEA II,141: Dy,7 “aan mij werd bericht over de wetten van dit land”; NB: een prepositie met de betekenis 

“over” staat er niet. 
 

(8)   

(9)   

(9)  (10)   

    (8) jnk mn§72 war.t§28,1a;noot1, jqr sxr§28,1a, Hss.w§206,1 nb=f §208 Sm.wt=f noot2, (9) DAm.w WAs.t§16,5;noot1 
Hr mr.t=j§119| n-sp jr.j=j§163;§164,4;noot2 tp xn.tnoot3, wr.w Hr Hs.t=j§119, aA.w m ksw§63, (10) nDs.w 
jw.(w)§122 m HfA.tnoot| 

    (8) Ik ben een blijvende van been (> duurzame van stap, standvastige), een bekwame van plan, 

iemand van wie geldt: zijn heer pleegt-te-prijzen zijn gangen (> wiens heer ...), (9) terwijl de 

diensttroepen van de Thebe-provincie mij aan het liefhebben waren (> liefhadden). Nooit heb ik 

gemaakt (> ben ik geweest) een voorbeeld van beroering(?), terwijl (juist) de belangrijken mij aan het 

prijzen waren, terwijl (juist) de groten in buiging waren, (10) terwijl (juist) de nederigen gekomen zijn 

in kruiphouding. 
Noten: 

8 (1): TEA II,34: Z,5 “Daar war.t steeds het been zonder den voet beteekent (Wb I,287), hebben wij met een afwijkende 

formulering te doen; of zou hier misschien de voet mee inbegrepen zijn?”. Over “zonder den voet”, dit in navolging van 

Wb.I 287,5 war.t “Das Bein. Immer als menschlicher Körperteil: das Bein ohne den Fuss, d.h. Ober- und Unterschenkel 

mit Knie”. Echter, GEG,457 (D56) wart “leg, shank”; v. Deines – Westendorf, Wb. medizin. Texte I, 170 war.t §1: Im 

Algemeinen bezeichnet war.t das ganze Bein. Das Auftreten von rd.wj ‘die beiden Füsse’ neben war.tj und die 

Schreibung des Determinativs ohne den Fuss sowie das Ausschliesen der beiden Oberschenkel deuten jedoch darauf hin, 

dass eigentlich nur die Partie zwischen Fuss und Oberschenkel bezeichnet ist”. Hier is mn war.t gewoon synoniem met 

het veel gebruikelijkere mn rd.(wj); GEG, 560 war.t “leg, shank”; Faulkner, Conc. Dict., 58 war.t “(lower) leg, foot”; 

Wb. I 287, 4 war.t “das Bein”. 

8 (2): Alternatieve vertaling met =f in Sm.wt=f resumptief vertaald: “wiens gangen zijn heer pleegt-te-prijzen”. Voor Sm.wt 
zie §110. 

9 (1): Het “provincie”-teken (N24) onder het Thebe-embleem (R19) wijst eerder opn de provincie dan op de stad Thebe; zo 

ook in. r.11. 

9 (2): Het ‘verkeerde’ suffix-pron. =j met het “goden”-teken (A40) waarschijnlijk onder invloed van hetzelfde iets verderop 

staande teken als det. bij wr.w. 

9 (3): Faulkner, Conc. Dict, 192 xnt “act of rebellion(?)”, mogelijk afgeleid van xn “(de arm) roeren”; zie Wb.III 286,20 

voor het “krokodil”-teken als det. Sethe, Erläuterungen Lesestücken, 130, sub 82,2 tp xn.t “Beispiel von Grausamkeit”, 

vermoedelijk op grond van het “krokodil”-teken (I3) als det.; zo ook TEA II,204: H,62 “Nooit was ik een voorbeeld van 

wreedheid(?)”. Voor een schrijfwijze met het “krokodil met teruggeklapte staart” –teken (I5) en dan met de positieve 

betekenis van “beheersing” zie de inscriptie in Anchtifi van Mocalla (publ. Vandier), I, bèta,2. 

10: Ongetwijfeld samenhangend met HfAw “slang”. 
 

(10)   



(11)   

(12)   

    (10) jnk wnt§57,3 Ts§72 jAwnoot1, mna.tnoot2 HaA.w, wHm§198 nmHw.w, (11) x(w)j.tnoot1 xm.t n(t)§24,3 
Hswnoot2 m WAs.t§16,5, jw sxrwj.wnoot3, jwt(w).t mn.t=s§192;noot4 m 5maw (12) Hr(j).t-tp pD.t 9| 

    (10) Ik was waarlijk de stut van de grijsaard, voedster van de kinderen, degene die herhaalt 

(> voorspreker is van) de wezen, (11) warme schuilplek van de koulijder in de Thebe-provincie, het 

eiland van (> voor) de verworpenen, degene [Thebe-provincie] waarvan geldt: niet is haar dergelijke 

(> wier (der)gelijke niet is) in Zuid-Egypte, (12) het (vrouwelijk) opperhoofd van de Negen-Bogen.  
Noten: 

10 (1): TEA II,184: Be,1 “de stut van den grijsaard”. Vgl. het vaker voorkomende mdw jAw “staf van de ouderdom”, o.a. in 

Ptahhotep [28]/ Prisse, 5,3. 

9 (2): Dit femininum woord ook gebruikt voor mannen; vgl. Jozef als “voedstervader” van Jezus. 

11 (1): Wb.III 246,12 xwj.t “bildlich: Windschirm (des Frierenden)”, ongetwijfeld afgeleid van xwj “beschermen”. TEA 

II,181: Aj,1 “ik was een warm hoekje voor den verkleumde”. 

11 (2): Het det. van Hsw is onduidelijk: volgens Sethe, Lesestücke, 82,5 een man met geheven armen waartussen iets 

vastgehouden wordt (nagevolgd in Faulkner, Conc. Dict., 177); hierboven in arren moede weergegeven met het “man 

met geheven armen”-teken (A24) & het “negatieve armen”-teken (D35. De foto van Louvre C1 (= ANOC 6.2 in W.K. 

Simpson. Terrace of the Great God, pl. 14) lijkt eerder een man met een sjaal en muts, zonder geheven armen, weer te 

geven. 

11 (3): Misschien een pass.part. van sxr “vellen”? Verwacht zou zijn sxr.jw i.p.v. sxr.wj; zie Wb IV 261,6 sxrwj in jw sxrwj 
“Insel (= Zufluchtstätte) der Verbannten”. 

11 (4): Volgens TEA II,188-9: C,14 slaat jwtw.t mn.t=s op xwj.t “schuilplek”. Dit zou tot gevolg hebben dat Hrj.t-tp pD.t 9 

“opperhoofd van de Negen Bogen” ook op xwj.t zou moeten slaan, wat als antecedent onwaarschijnlijker is dan WAs.t 
“de Thebe-provincie”. Nesoe-Montoe beschrijft zichzelf als “schuilplek in de Thebe-provincie”, waarna de verdere 

beschrijving slaat op de provincie als toevluchtsoord, als provincie zonder weerga en als meesteres over de Negen 

Bogen. Voor mn.t  zie § 30,7 (eind) en Wb.II 65,6 mn.t “die Art und Weise”; Faulkner, Conc.Dict., mnt “the like”. 
 

(12)   

(13)   

(14)   

(14)  (15)   

    (12) jnk wa§72, nxt n tA pn, wn§28,1a;noot1 a.wj, Tbn§28,1a Sm.wj, nDs jqr n r-xtnoot2| (13) 
Tsm.t(w)§149;noot1 n=j mSa m sx.t| HD-tAnoot2, Htp§149 n=(j) dmj| nDr.n=j§156,1 DADA n pD.t, sSm.n=j§156,1 
(14) aHA n tA.wj, nxt.k(w), a.wj=j Hr jr.t djdjnoot1 r tA| ssH.n=j§156,2;noot2 xr(w)j.wnoot3, sxr.n=j§156,2 
xft(j).w nw nb=j| nn kj§84,2 Dd.t(j).f(j)§195 (15) mjt.t|  

    (12) Ik ben een unieke, de sterke van dit land, vlug van armen en snel van gaanders (> benen), een 

burger bekwaam voor het gevecht. (13) Aan mij werd blindelings-toevertrouwd het leger bij het 

omsingelen (lett., insluiten-in-een-net > belegeren). In de morgenstond gaf de vestiging zich over aan 

mij. Ikgreep het hoofd van de schutterij en ik leidde (> ging voor in) (14) de strijd voor de Beide 

Landen, [en wel] ik-terwijl-sterk-zijnde (> omdat ik sterk was), terwijl mijn armen maakten (mij tot) 

iemand die nog op de grond achterliet. Zoals ik overwon de vijanden, zo velde ik de tegenstanders van 

mijn heer. Niet is er een ander die zal (kunnen) zeggen (15) het gelijke. 
Noten: 

12 (1): TEA II,84: T,3 twijfelt tussen de werkwoorden wn “openen” en wnj “ijlen, snellen”. Gezien het parallellisme met Tbn 

lijkt “snel” de voorkeur te moeten genieten. 

12 (2): Normaliter zou de constructie van adjectief + nader bepalend substantief gebruikt moeten zijn bij een betekenis 

“bekwaam van (> met) wapens”; zie Faulkner, Conc. Dict. 146 r-xt “weapons” (hapax?). Bij een betekenis “bekwaam 

voor het gevecht” zou het “n”-teken wel passen, vanwaar de voorkeur hier voor deze oplossing, onder de aanname dat r-
a-xt bedoeld was; zie Faulkner, Conc. Dict., 146 r-a-xt “combat”. Mogelijk is het “arm”-teken vergeten bij de overgang 

van de regel naar de volgende. 

13 (1): In werkelijkheid is het “hond”-teken met een zittende hond uitgevoerd. Uitzonderlijk, is Tsm hier als denominaal 

werkwoord afgeleid van Tsm “hond”, in vele culturen symbool voor blinde trouw; vgl. “hondstrouw”. Onder 

veronachtzaming van het “t”-teken (ongewtijfeld voor passief tw, niet als fonogr. complement bij Tsm > tsm, want alle 

schrijfwijzen zijn met het “T”-teken) vertaalt Sethe, Lesestücke, 82, n.a intransitief “wie ein Hund folgen”; met het oog 

op de passieve vorm lijkt transitief “blindelings toevertrouwen (door de koning)” beter te passen. 

13 (2): Oorspronkelijk “toen het land helder werd”, gesubstantiveerd tot een tijdsbepaling “bij dageraad”. 

14 (1): Een vreemde formulering, die lijkt te willen zeggen dat hij armen tekort kwam om de grote buit mee te nemen en dus 

nog buit moest achterlaten!; vgl. Schipbreukeling, 53-54 aHa.n.... rdj.n=j r tA n wr Hr a.wj=j “toen plaatste ik (> liet nog 

achter) op de grond vanwege het vele op mijn armen”. De syntaxis is ook niet geheel zeker: Het “zittende man”-teken 



(A1) na djdj kan det. of suffix-pron. =j zijn, maar een lezing a.wj=j Hr jr.t djdj=j r tA “terwijl mijn beide armen maakten 

dat ik nog op de grond liet” lijkt toch minder waarschijnlijk.  

14 (2): Een zeldzaam werkwoord; zie Wb.III 475 ssH “besiegen”; Faulkner, Conc. Dict., 246 ssH “destroy”. 

14 (3): Spellingen van xrwj “vijand” zonder het “xrw”-teken komen niet voor (of zijn uiterst zeldzaam?). Ook het “liggende 

man”-teken (A15) als det. van xrwj is zeer ongewoon, maar niet bij xrw “vijand” (lett. “gevallene”). Wb.III 321 xrw 

geeft aan dat bij pluralis-spellingen soms een “dubbel–j”-teken verschijnt; zie ook Faulkner, Conc. Dict., 195  
 

(B1)  (B2)   

(B3)  (B4)   

(B5)  (B6)   

(B7)  (B8)   

(B9)   

    (B1) jr md.t§225,5 {t}noot nt wD.{t} pn, (B2) wHa.tnoot pw§75 nt xpr.t§198 m-a=j| jr.t.n=(j)§206,4;§207 pw§75 
(B3) m-wn-mAa§51,1, nn aba, nn grg jm§64| (B4) ssH.n=(j)§156,2 Jwn.tjw-MnT.wnoot, (B5) 1r(j).w-Sa, 
sxn.n=(j)§156,2 xnr.wt (B6) xtA.w(t)=jnoot1 mj wnS.wnoot2 xns m (B7) aD| pr.n=(j)§156,1 hA.n=(j)§156,1 xt§51,14 
(B8) mr.wt=sn, nn snw=(j) jm§64, (B9) m wD n MnTw nxt m sxr n //-//\  
    (B1) Wat betreft het woord van deze stèle, (B2) ’t is de neerslag van wat er gebeurd is door mijn 

hand. ’T is wat ik gedaan heb (B3) werkelijk, terwijl niet is overdrijving, terwijl niet is leugen erin. 

(B4) Zoals ik heb overwonnen de Boogschutters van de Bedoeïnen en (B5) de Zandbewoners, zo heb 

ik geslecht de forten (B6) die ik beslopen heb gelijk de jakhalzen die zwerven aan (B7) de 

woestijnrand. Ik ben heen-en-weergegaan door hun stegen heen, (B8) terwijl niet was mijn tweede (> 

gelijke?) daar, (B9) [en wel] op bevel van Montoe de sterke en met het plan van //. 
Noten: 

B1: Of was md.t t<n> nt bedoeld? 

B2: Het substantief wHa.t is afwezig in Faulkner, Conc. Dict. en Wb. Het woord is ongetwijfeld afgeleid van wHa, zie 

Faulkner, Conc. Dict. 66 wHa “loose, unravel, release” en Wb.I 348,10 wHa “etw. darlegen/ erklären”. 

B4: Zie Faulkner, Conc. Dict., 110 MnTw “Beduin; Iwntyw (nw) MnTw “nomad B.” (onder verwijzing naar deze 

betuigplaats); id., 13 iwntyw “tribesmen (lt. bowmen”. Wb.II 92,4 MnTw “später MnTjw” (ook gespeld Mntj.w met het 

“tjw”-teken G4). Hier dus de oude spelling wat hybride gecombineerd met de nieuwe spelling. 

B6 (1): Het werkwoord xtA is een hapax; zowel Wb.III, 349,14 “Beschleichen” als Faulkner, Conc. Dict., 198 “creep up to” 

gissen de betekenis “besluipen”. Gezien de uitgang .w is dit misschien eerder een passief Part. (§ 197,2b) + uitdrukking 

van de handelende persoon (§ 202,2) dan een relatiefvorm (§ 206,2), waarin uitgangen minder vaak verschijnen 

B6: De gebruikelijke vertaling van wnS “wolf” is onjuist; de juiste identificatie is “jakhals”, op grond van de zekere 

identificatie van het dier in een afbeelding met het bijschrift wnS in een graf uit het Middenrijk in Beni Hasan. Voor xnS 

hier “rondzwerven” zie Faulkner, Conc. Dict. 193 “travel” en Wb.III 299, 8 “durchstreifen”. 


