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FAÇADETEKSTEN OP DE MASTABA VAN HETEPHERACHET
Onderstaande informatie is voor een deel ontleend aan de website www.museumkennis.nl.
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
bezit een complete mastabakapel uit de 5de
dynastie. Het is de periode waarin de
reliëfkunst van het Oude Rijk haar
hoogtepunt beleefde. Het is de offerkapel uit
de mastaba van de rechter en priester van
Maät, Hetepherachet. De complete mastaba
moet een lengte hebben gekend van 24,85
meter. Het bouwwerk was 12,80 meter
breed en 5,40 meter hoog. De grafkapel is in
de 19de eeuw opgegraven door de Fransman Auguste Mariette (1821-1881), niet ver van het
Serapeum in Sakkara. Hetepherachet was een tijdgenoot van Ti en deelde met hem enkele
priestertitels. Hun mastaba’s lagen niet ver bij elkaar vandaan. Behalve de offerkapel was er in de
massieve bovenbouw van het graf nog een tweede ruimte uitgespaard: een tien meter diepe
schacht die vanaf het dak naar een in de rotsbodem uitgehakte grafkamer leidde. De offerkapel met
zijn schijndeur bevond zich zoals gebruikelijk in de oostelijke wand van de mastaba.
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De façade van de offerkapel staat vol teksten in uitgehakte hiërogliefen. Duidelijk is hier te zien
hoeveel oog de Egyptenaren hadden voor de decoratieve waarde van deze opschriften. Dat neemt
niet weg dat ze altijd ook een praktisch doel dienden. Net als de voorstellingen op de grafwanden
moesten de teksten er op magische wijze voor zorgen dat het de dode in het hiernamaals aan niets
ontbrak. Boven de toegang staat dan ook de zogenaamde offerformule uitgebeiteld.

De drie regels op de architraaf boven de doorgang

Htp di nsw Htp di inpw xnt(y) sH-nTr nb tA qrs.t(w)=f m Xry.t-nTr (m-)x(t) iAw.t nfr(.t) wr.t xr nTr aA
Htp di Asir xnt(y) Ddw nb AbDw xp=f Hr wA.wt nfr.(w)t xpp(w.w)t imAxw(.w) Hr=sn
pr.t-xrw n=f m wp(y)-rnp(.t m) DHwt(y).t m tpy-rnp(.t m) wAg (m Hb-)skr (m) Hb-wr (m) rkH (m)
pr(.t)-mnw
sAb smsw H.t Hm-nTr mAa.t Htp-Hr-Axt(y)

Een offer dat de koning geeft, een offer dat Anoebis geeft, de vooraanstaande van de godshal, de
heer van het Heilige Land: moge hij in de necropool worden begraven na een zeer goede
ouderdom te hebben bereikt, in de nabijheid van de grote god. Een offer dat Osiris geeft, de
aanzienlijkste van Boesiris, heer van Abydos: moge hij reizen over de mooie wegen waarover de
eerbiedwaardigen reizen. Een stemoffer is voor hem bij de opening van het jaar, bij het Thotfeest,
op nieuwjaarsdag, bij het wag-feest, bij Sokarfeest, bij het grote feest, bij het brandofferfeest en het
feest van de Minprocessie. (Voor) de rechter, oudste van de hal, de priester van Maät,
Hetepherachet.
Varianten van deze formule zouden duizenden jaren in gebruik blijven als de meest populaire tekst
op grafmonumenten en bijgaven. De koning werd beschouwd als een god op aarde. De goden, in
het bijzonder Osiris en Anoebis, werden gezien als beschermers van opstanding en balseming.
Zij worden in de formule aangespoord zich over de dode te ontfermen door hem offers te
verlenen. Die offers bestaan uit alles wat de dode zich in het hiernamaals wenste. Dit waren
voornamelijk concrete offergaven die door de dodenpriester op bepaalde feestdagen in de
grafkapel moesten worden gewijd.
Ter weerszijden van de ingang tot de offerkapel van Hetepherachet staat een reliëfvoorstelling van
de overledene. Hij is in het gezelschap van zijn oudste zoon, de rechter en schrijver Nyanchptah.
Ondanks zijn titels is de zoon als klein kind afgebeeld, naakt en met de zogenaamde jeugdlok. Hij
houdt ook een gekortwiekte hop (Upupa epops) in de hand. Toen zijn vader overleed, zal
Nyanchptah ongetwijfeld een volwassen man zijn geweest. De oudste zoon van Hetepherachet
moest bij de begrafenis namelijk de rol van dodenpriester op zich nemen, waarvoor later andere
personen konden worden ingehuurd. In de twee grote teksten met kolommen aan de façade van
de mastaba spreekt de overledene tot hen die zijn graf komen bezoeken.
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De linkertekst op de façade
De linkertekst, in mooie, verzonken
hiërogliefen, weerspreekt glashelder de
misvatting dat de Egyptenaren een volk van
uitbuiters zijn geweest. Hetepherachet zegt er
namelijk het volgende:

sAb r-nxn http-Hr-Axt(y) Dd=f ir.n(=i) is pw m ix.t
mA(w) nn sp iTy x.t n.t rmT-nb
ir rmT-nb wnw ir=sn n x.t im ir.n=sn dwA=sn n
nTr Hr=s aA wr.t ir.n=sn nw
Hr tA Hr Hnk.t Hr Hbs Hr mrH.t Hr it bd.t aA wr.t nn
sp iry x.t nb(.t)
m wsr r rmT-nb mr nTr mAa(.t)
ink imAxw xr nsw imAxw xr nTr aA sAb r-nxn
smsw h.t Hr(y) sStA(.w) n Hw.t-wr(.t) Hm-nTr
mAa.t imAxw xr nTr aA Htp-Hr-Axt(y)

De rechter, de spreker van Hiërakonpolis Hetepherachet, hij zegt:
Ik heb deze mastaba als geheel nieuw doen aanleggen, zonder iemand iets te ontnemen.
Wat nu de werklieden betreft die gewerkt hebben aan dit hier, zij waren er God (Osiris) zeer
dankbaar voor. Zij deden dit voor brood, bier, kleding, zalfolie en zeer veel gerst en emmertarwe.
Nooit heb ik iets van dwang toegepast op wie dan ook. Want God bemint rechtvaardigheid.
Ik ben de eerbiedwaardige bij de koning, de eerbiedwaardige bij de grote god, de rechter, de
spreker van Hiërakonpolis, de oudste van de hal, die gezag heeft over de geheimenissen van het
grote domein, de priester van Maät, de eerbiedwaardige bij de grote god, Hetepherachet.
Boven het hoofd van zijn zoon staat de tekst:
sA=f smsw sAb sS n(y)-anx-ptH

Zijn oudste zoon de rechter en schrijver Nyanchptah.
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De rechtertekst op de façade
De teksten op de façade van de mastaba van
Hetepherachet ademen de sfeer van de
morele erecode van de hoge ambtenaren:
houd rekening met de belangen van een ander,
ontneem niemand zijn rechtmatig eigendom,
eer de goden en de koning. Omgekeerd
verwacht Hetepherachet dan ook dat
bezoekers zijn graf respecteren, anders zal hij
de goden mobiliseren om de dader te laten
straffen. Dit is zijn duidelijke boodschap:

sAb smsw h.t Htp-Hr-Ax(.t) Dd=f ir(i).n(=i) is pw
Hr rmn imnt(y) m s.t wab.t nn wn.t is im n
r(m)T-nb n-mr.(w)t mk.t x.t sby.n(=f ir) kA=f ir
rmT-nb aq.ty=sn ir is pw m abw=sn ir.ty=sn x.wt
ir nw wnn wDa-mdw Hna=s(n) Hr=s in nTr aA
ir(i).n(=i) is pw m Sw.t imAx(w) xr nsw in(w)
n(=i) qrs(w)

De rechter, de oudste van de hal, Hetepherachet, hij zegt:
Ik heb deze mastaba (laten) maken op de westelijke oever, op een reine plaats. Er bestond daar geen
mastaba van wie dan ook, (dit) ter wille van de bescherming van het eigendom van degene die naar
zijn ka is gegaan. Indien er lieden zijn die dit graf in hun onreinheid binnen zullen gaan en (slechte)
dingen zullen doen aan dit hier, dan zal daarover met hen een rechtspraak zijn door de grote god. Ik
heb deze mastaba (laten) maken onder auspiciën van de eerbiedwaardige onder de koning, die voor
mij de sarcofaag heeft geleverd.
De hoge positie van Hetepherachet blijkt vooral uit de laatste regel. Zijn sarcofaag was kennelijk
gemaakt van graniet uit de steengroeven van Assoean die als koninklijk monopolie werden
geëxploiteerd. De koning kon zijn hoogste ambtenaren belonen door hen graniet te schenken voor
een paar zuilen, een architraaf of een sarcofaag voor in het graf.
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