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Na gebruik graag inleveren bij de infobalie  
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Uitleg:  

 

De tekening links is een kaart van de 

tentoonstellingszaal. De ingang is op deze kaart 

rechtsonder te zien. Elke vitrine heeft op de kaart 

een letter toebedeeld gekregen. Deze letter komt 

overeen met één of enkele bijschriften in dit 

document.  

 

 

 

 

 

Graag zouden wij van u willen vragen om dit 

document na gebruik weer in te leveren bij de 

infobalie.  



 

Vitrine A 

 

Beeld van een functionaris 

De laatste en grootste koninklijke grafheuvel van 

Kerma bevat een aantal Egyptische beelden. Veel 

daarvan zijn waarschijnlijk naar Nubië 

meegebracht na invallen in Egypte.  

 

Een van deze beelden is van een functionaris uit 

het late Middenrijk. Hij draagt de zware 

hoofdbedekking die op de schouder valt en het 

lange, dikke wikkelgewaad dat toen populair was 

in Egypte.  

 

 

 



De hiërogliefeninscriptie op de zetel is een 

verzoek om offers aan de goden Ra en Anubis, 

maar de tekst stopt vóór de naam van de eigenaar 

genoemd is. Zo blijft deze anoniem. 

 

Egyptisch, 1783-1640 v.Chr. 

Kerma 

Granodioriet 

 

Beeld van onderkoning Thoetmosis 

 

Tijdens het Nieuwe Rijk, toen het grootste deel 

van Nubië een Egyptische provincie was, werd het 

bestuurd door een functionaris die bekend stond 

als de onderkoning van Koesj.  

 



Dit beeld stelt een onderkoning genaamd 

Thoetmosis voor, die het gebied in de late 18e 

Dynastie bestuurde. 

 

Egyptisch, 1349-1336 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Granodioriet 

 

 

 

  



Vitrine B 

 

Bed met inlegwerk (reproductie) 

 

Tijdens de Klassieke Kerma-periode werd de 

maatschappelijke elite begraven op houten 

bedden met poten in de vorm van koeienhoeven 

en voeteneinden versierd met ivoren inlegwerk. 

Deze reproductie toont de stijl die populair was op 

het hoogtepunt van de Kerma-cultuur. Dergelijke 

grafbedden behoren tot de meest gecompliceerde 

meubelstukken die in Nubië gevonden zijn.  

 

Het voeteneind van dit exemplaar draagt 

afbeeldingen van bestaande dieren en 

mythologische wezens. De bovenste rij bevat acht 

steenbokken en de onderste rij vijf hyena’s.  



De middenrij bestaat uit acht afbeeldingen van de 

nijlpaardgodin Taweret, die een mes vasthoudt 

waarmee ze het kwaad afweert. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. (reproductie) 

Replica; origineel uit Kerma 

Rozenhout, grenenhout, gips, koeienhuid 

 

 

1. Gordels met hangers van geglazuurd kwarts 

 

Bergkristal had een speciale betekenis voor de 

inwoners van Kerma. In sommige gevallen werden 

de kristallen bedekt met een doorzichtig blauw 

glazuur en met faiencekralen aaneengeregen tot 

halssnoeren en gordels.  



Deze twee snoeren zijn waarschijnlijk gordels, 

aangezien ze allebei gevonden werden naast de 

taille van lichamen die in de koninklijke 

begraafplaats lagen. Hoewel de kristallen 

waarschijnlijk dienst deden als amulet, is hun 

exacte betekenis onbekend. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Geglazuurd kwarts en faience 

 

2. Amulet 

Omdat er geen exemplaren bekend zijn die lijken 

op deze hanger, is de betekenis ervan onbekend. 

Hij is gevonden in de dodentempel van een van de 

laatste vorsten van Kerma. 

 



Klassieke Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Carneool 

 

 

3. Hoofdsteun 

De inwoners van Kerma begroeven hun doden in 

foetushouding, liggend op hun zij, met het hoofd 

rustend op een houten hoofdsteun. Dit 

exemplaar, met een achthoekige schacht, is een 

goed voorbeeld van dit type hoofdsteun. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Hout 

 

 



4. Snoer met meloenkralen 

Grote gestreepte ronde kralen gemaakt van 

faience waren in de mode in Kerma. Omdat ze op 

meloenen lijken, staan ze tegenwoordig bekend 

onder de naam ‘meloenkralen’.  Ze zijn gemaakt 

van faience, een techniek die de Nubiërs 

overnamen uit Egypte.  

Om faience te maken, gebruikten de 

handwerkslieden een mengsel van silica 

gewonnen uit zand of kwarts, calcium, koper of 

kopererts en een basisch materiaal (bijvoorbeeld 

as). Door het bakken ontstaat er een hard, 

glanzend blauw of groen oppervlak. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Faience 



5. Decoratie in de vorm van een schorpioen 

Deze schorpioen van faience maakt deel uit van 

een tweetal dat gevonden werd op het lichaam 

van een mensenoffer in een van de grote 

koningsgraven bij Kerma. Aangezien ze bij de buik 

van het slachtoffer lagen, waren de schorpioenen 

oorspronkelijk waarschijnlijk bevestigd aan een 

kledingstuk van stof of leer.  

 

Hun koppen wezen naar beneden en hun staarten 

naar boven. Hun betekenis is onduidelijk. Mogelijk 

waren het amuletten die de drager moesten 

beschermen tegen schorpioenensteken. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Faience 



6. Kop van een ram 

Dierenfiguren van blauw geglazuurd kwarts zijn 

typerend voor de kunst van Kerma. Deze ramskop, 

waarvan de blauwe glazuur vrijwel verdwenen is, 

stelt waarschijnlijk een heilig dier of een god voor.  

 

Eeuwen later begonnen de Nubiërs de Egyptische 

god Amon-Ra te aanbidden in de gedaante van 

een ram, wellicht omdat ze hem identificeerden 

met een inheemse ramsgod uit Kerma. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Geglazuurd kwarts 

 

 

 



7. Beeldje van een nijlpaard 

Egyptische graven uit het Middenrijk bevatten 

soms een beeldje van een nijlpaard gemaakt van 

blauw faience. Zo’n beeldje moest bescherming 

bieden in het hiernamaals. De rug van deze 

beeldjes is versierd met zwarte afbeeldingen van 

rivierplanten.  

 

Verschillende van deze beeldjes kwamen terecht 

in Kerma, waar ze opnieuw de doden vergezelden 

in het graf. Dit kleine nijlpaard is het best 

bewaarde exemplaar uit Kerma. 

 

Egyptisch, 1991-1640 v.Chr. 

Kerma 

Faience 

 



8. Paar beddenpoten 

Hoewel de frames van grafbedden uit Kerma 

hoogst zelden bewaard zijn gebleven, geldt dit 

niet voor hun poten. Deze hebben meestal de 

vorm van koeienpoten, zoals bij dit exemplaar. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Hout 

  



Vitrine C 

 

1. Halssnoer met cilindrische amulethouder 

 

Dit halssnoer, dat gevonden werd in een intact 

graf uitgehakt in een van de grootste koninklijke 

grafheuvels bij Kerma, bevat zowel lokale als 

geïmporteerde kralen. De kralen van carneool en 

blauw geglazuurd kwarts zijn in Kerma 

geproduceerd, maar de sterren van faience zijn 

geïmporteerd uit Egypte, net als de zilveren 

amulethouder.  

 

In Egypte werden amuletten van dit type 

gedragen door vrouwen, maar de Nubiër die dit 

halssnoer droeg was een soldaat.  



Het amulet liet zijn hoge status zien als eigenaar 

van een zeldzaam importartikel. Hij zou het zelfs 

meegebracht kunnen hebben uit Egypte tijdens 

een rooftocht. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Zilver, geglazuurd kwarts, carneool, faience 

 

2. Streng kralen met scarabee 

 

Dit halssnoer werd gevonden in het graf van een 

vrouw uit de elite. Het bevat zowel lokaal 

vervaardigde kralen als kralen geïmporteerd uit 

Egypte.  

 



Dergelijke ronde kralen en haviksamuletten zijn 

ook elders in Kerma gevonden, maar de 

druppelvormige kralen en de scarabee komen uit 

Egypte. De gouden zetting van de scarabee is 

waarschijnlijk gemaakt door een edelsmid uit 

Kerma. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Amethist, steatiet, carneool en goud 

 

3. Hoofd van koningin Tiye 

 

Farao Amenhotep III bouwde tempels in Nubië ter 

ere van hemzelf en zijn echtgenote koningin Tiye. 

Tiye had haar eigen tempel te Sedeinga, waar ze 

aanbeden werd als een manifestatie van Hathor. 



Dit was de Egyptische godin van de liefde en de 

vruchtbaarheid.  

 

Beelden van Tiye zijn gemakkelijk te herkennen 

aan het ronde mollige gezicht, de complexe 

pruiken, de grote, zwaar aangezette 

amandelvormige ogen en de dikke lippen. In dit 

beeldje is het hoofd van de koningin getooid met 

Hathors traditionele kroon, een zonneschijf 

omringd door koehoorns. 

 

Egyptisch, 1390-1352 v.Chr. 

Dongola 

Peridotiet 

 

 

 



4. Hoofd van Egyptisch standbeeld 

Tijdens de Klassieke Kerma-periode brachten 

soldaten die op rooftocht geweest waren in 

Egypte trofeeën mee, waaronder beelden.  

 

Dit fijnbesneden hoofd, dat gevonden is tussen 

twee koningsgraven, stamt waarschijnlijk uit een 

heiligdom in zuid-Egypte dat hoogstwaarschijnlijk 

bij Elephantine lag, nabij het moderne Aswan. 

 

Egyptisch, 1784-1668 v.Chr. 

Kerma 

Granodioriet 

 

 

 

 



5. Halssnoer met ronde kralen 

Zowel de mannen als de vrouwen uit Kerma 

droegen kleren en sieraden met kralen. Ronde 

kralen van carneool waren zeer populair.  

 

De eigenaar van dit halssnoer droeg verder een 

leren rok met een kralengordel, een halssnoer van 

blauw geglazuurde kwartskralen en een gewaad 

versierd met meer dan duizend faiencekralen. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Carneool 

 

 

 

 



6. Beeld van een echtpaar 

Tijdens een groot deel van de Kerma-periode 

verdedigde Egypte haar zuidgrens met forten op 

strategische posities aan weerszijden van de Nijl, 

waar het scheepvaartverkeer gemakkelijk onder 

controle gehouden kon worden. De vrouwen en 

kinderen van de soldaten woonden vaak in 

hetzelfde fort. Dit beeldje stelt een man voor 

genaamd Iwes en zijn echtgenote. Het beeldje 

stond waarschijnlijk in een tempel, waar er offers 

bij het beeldje konden worden geplaatst om het 

echtpaar voorspoed te brengen. 

 

Egyptisch, 1783-1640 v.Chr. 

Semna 

Granodioriet 

 



 

Vitrine D 

 

1. Gewichten voor het wegen van goud 

De Egyptische forten die bij de tweede cataract in 

de Nijl gebouwd waren, dienden deels om de 

handel in goud te controleren.  

 

Deze stenen gewichten zijn gevonden in het fort 

op het eiland Uronarti. In elk gewicht is de 

hiëroglief voor ‘goud’ gesneden en een aantal 

streepjes die het aantal eenheden aangeven die 

het gewicht vertegenwoordigt.  

 

Het groene gewicht uit serpentijn 

vertegenwoordigt 74,5 gram goud, het granieten 

gewicht 66,3 gram en het grote gewicht van 



kalksteen 116 gram. Elk streepje staat zodoende 

voor 12 tot 14 gram goud. 

 

Egyptisch, 1971-1550 v.Chr. 

Uronarti-fort 

Serpentijn, graniet, kalksteen 

 

2. Rantsoenmunten voor soldaten 

 

Deze houten ‘munten’ dateren uit de regering van 

farao Amenemhat III, een van de machtigste 

heersers uit het Egyptische Middenrijk. Dit was 

een periode waarin het noorden van Nubië onder 

controle stond van Egypte.  

 

 



De munten werden uitgedeeld aan de soldaten die 

gestationeerd waren in het fort op het eiland 

Uronarti. Ze gebruikten ze om hun rantsoenen te 

kopen. De munten lijken op kegelvormige en 

platte broden. 

 

Egyptisch, 1844-1897 v.Chr. 

Uronarti-fort 

Hout 

 

3. Hoofd van een gevangene 

 

De grote bakstenen dodentempel naast de laatste 

koninklijke grafheuvel bij Kerma draagt scènes van 

inlegwerk die onder andere verslagen vijanden 

laten zien. Dit hoofd is van een van deze 

gevangenen.  



De striemen rond zijn nek zijn mogelijk 

veroorzaakt door het touw waarmee hij 

vastgebonden was.  

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Faience 

 

4. Shabti’s 

 

Beeldjes met de naam shabti (Egyptisch voor 

“degene die antwoordt”) werden in graven 

geplaatst om de overledene te dienen in het 

hiernamaals door boerenwerk te doen.  

 

Deze exemplaren zijn afkomstig van een 

begraafplaats in het Egyptische administratieve 



centrum te Aniba. In Aniba leefden Egyptenaren 

en Nubiërs samen. De Nubiërs namen hier diverse 

grafgewoonten – zoals het gebruik van shabti’s – 

over van de Egyptenaren. 

 

Egyptisch, 1550-1075 v.Chr. 

Aniba 

Faience 

 

 

  



Vitrine E 

 

1. Spiegel van koning Amaninatakelebte 

 

Deze massief zilveren spiegel uit het graf van 

koning Amaninatakelebte heeft als handvat een 

zuil met een lotuskapiteel met mannelijke figuren 

eromheen: de goden Amon, Ra en Ra-Horakhty en 

Amaninatakelebte zelf. Aan de bovenkant van de 

zuil, direct boven Amon,  is de naam van 

Amaninatakelebte vermeld in een cartouche.  

 

Door de koning te laten zien samen met de goden 

laat de koning zijn eigen goddelijkheid zien. De 

spiegel is circa duizend jaar jonger dan de spiegel 

hiernaast en komt uit de Napata periode.  



Spiegels hadden gedurende een lange tijd een 

bijzondere functie in Nubië. 

 

Napata-periode, 538-519 v.Chr. 

Brons en verguld zilver; zilver, goud en Egyptisch 

blauw 

 

2. Spiegel 

Deze spiegel werd gevonden in een rijk graf en is 

van een type dat waarschijnlijk in Kerma ontstond 

en daarna werd overgenomen in Egypte. De 

bronzen steel lijkt op een handvat omwonden met 

leren strips en heeft aan de bovenkant een paar 

valken op een lotusbloem die zijwaarts kijken.  

 



Egyptenaren zouden de spiegel zelf gezien hebben 

als een symbool van de zonneschijf. Mogelijk was 

dit ook het geval in Kerma. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Brons 

 

3. Menat 

Dit amulet (een zogenaamde menat) is gevonden 

in een van de forten die de Egyptenaren bouwden 

in het noorden van Nubië. Menats waren 

aanvankelijk functionele sieraden die als 

tegengewicht werden opgehangen aan de 

achterkant van brede kralenkragen.  

 



Geleidelijk werden zowel de kragen als de menats 

geassocieerd met de Egyptische koeiengodin 

Hathor en werden menats gedragen als aparte 

hangers die vruchtbaarheid en de wedergeboorte 

in het hiernamaals moesten bevorderen.  

 

De Nubiërs namen Hathor op in hun eigen 

godenrijk, wellicht omdat vee al lange tijd 

belangrijk was in de Nubische godsdienst. 

 

Egyptisch, 1390-1352 v.Chr. 

Semna 

Brons 

 

 

 

 



4. Hoefversiering van een grafbed 

De poten van de grafbedden uit Kerma waren 

vaak zo uitgesneden dat ze leken op de poten van 

vee, waarbij meestal grote aandacht werd besteed 

aan anatomische details. De poten van de bedden 

van sommige vorsten waren bekleed met 

bladgoud, zoals dit exemplaar. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Goud 

 

  



Vitrine F 

 

Leeuw van faience inlegwerk 

Deze leeuw van faience inlegwerk maakt deel uit 

van een paar dat zich bevond aan weerszijden van 

de ingang tot de grote bakstenen tempel naast het 

graf van een van Kerma’s laatste en machtigste 

koningen.  

 

De leeuwen werden waarschijnlijk geassocieerd 

met de koningscultus. Leeuwen komen in Kerma 

ook voor als beeldjes, op amuletten en 

versieringen voor kledij en als meubelinlegwerk. 

Eeuwen later, in de Meroïtische periode, werd de 

leeuwengod Apedemak aanbeden.  

 



Of deze veel eerdere voorstellingen van leeuwen 

ook te maken hebben met deze cultus is 

onduidelijk. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Faience 

 

Plafondsteen met rozettenpatroon 

De tempel die naast een van de laatste 

koningsgraven in Kerma stond was van binnen rijk 

versierd. Deze steen met inlegwerk maakte ooit 

deel uit van het plafond.  

 

Om het patroon te creëren, werden rozetten in de 

stenen uitgesneden en werden deze holtes 

opgevuld met inlegwerk gemaakt van 



hergebruikte faiencebrokstukken die in de juiste 

vorm gesneden en geslepen waren. Restanten van 

de originele zwarte lijnversieringen zijn nog steeds 

zichtbaar op sommige stenen.  

 

Er lijkt geen poging te zijn gedaan om de patronen 

met elkaar in overeenstemming te brengen, wat 

suggereert dat het ging om de blauwe 

achtergrondkleur. 

 

Klassieke Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Zandsteen, faience 

 

 

 

 



Vitrine G 

 

1. Aardewerk uit Kerma 

Aardewerken voorwerpen speelden waarschijnlijk 

een belangrijke rol in begrafenisrituelen. In de 

Kerma-periode komen ze zeer vaak voor als 

grafgift.  

 

Een goed toegerust graf bevatte meestal een kruik 

en kommen van fraai dunwandig rood-zwart 

aardewerk. Deze kleurencombinatie werd 

verkregen door de voorwerpen ondersteboven te 

bakken, waarbij de rand in de as op de bodem van 

de oven gezet werd.  

 

 



De delen van de pot die blootgesteld waren aan 

de lucht tijdens het bakken werden rood, de 

andere delen zwart. Uniek voor Kerma zijn de 

sierlijke tulpvormige bekers. Zeldzamer zijn grote 

bekers gevormd als een stapeltje tulpbekers en 

ovalen kruiken met lange smalle tuitjes en kleine 

lusvormige handvatten.  

 

Andere speelse vormen zijn grote schalen met 

bandvormige handvatten en tuitjes in de vorm van 

dieren zoals nijlpaarden en rammen. Deze 

speelden een belangrijke rol in de religie van 

Kerma. 

 

Kerma-periode, 2400-1550 v.Chr. 

Kerma 

 



2. Stenen kruikjes 

Egyptische stenen kruikjes waren geliefd in Kerma. 

Niet alleen als exotisch voorwerp, maar ook als 

ruw materiaal dat Nubische vaklieden konden 

hergebruiken bij het maken van inlegwerk of 

sieraden.  

 

Deze twee zalfflesjes werden niet hergebruikt en 

belandden uiteindelijk in een graf. 

 

Kerma-periode, 1700-1550 v.Chr. 

Kerma 

Travertijn 

  



  



Vitrine H 

 

Standbeeld van koning Senkamanisken 

In 1916 ontdekten opgravers net buiten de poort 

van de grote Tempel van Amon in Gebel Barkal 

een grote kuil waarin de fragmenten lagen van 

drie beelden van koningen.  

 

Deze waren in de oudheid kapotgeslagen en 

daarna begraven. Een van deze beelden is van 

koning Senkamanisken, die veel gebouwd heeft in 

Gebel Barkal. De koning is afgebeeld met een 

krachtig lichaam, brede schouders, gespierde 

armen en benen en een smalle taille.  

 

 



Dat dit beeld een vorst voorstelt, blijkt uit zijn 

kleding en regalia. Senkamanisken draagt een 

soort kilt die alleen door personen van koninklijke 

bloede gedragen werd, een hoofdkapje met 

dubbele Uraeuscobra als kroon en een halssnoer 

versierd met ramskoppen die Amon symboliseren, 

de god die het meest met de Nubische koningen 

geassocieerd wordt.  

 

De kilt, de hoofdtooi, de sieraden en de sandalen 

zien er nu ruw en ongepolijst uit, maar waren 

oorspronkelijk bedekt met bladgoud. 

 

Napata-periode, 643-623 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Graniet-gneis 

 



 

Vitrine I 

 

 

Standbeeld van koning Akharitene 

Dit beeld, dat werd aangetroffen in puin dat naast 

de tempel van Amon-Ra in Gebel Barkal lag, werd 

bijna driehonderd jaar na het vlakbij gevonden 

beeld van Senkamanisken gemaakt.  

 

Toch lijkt het er in bepaalde opzichten erg op. 

Akharitene staat op dezelfde wijze, draagt 

dezelfde kilt in Egyptische stijl, en heeft een 

hiërogliefeninscriptie op de pilaar in zijn rug 

waarin hij zichzelf beschrijft als koning van Opper- 

en Neder-Egypte, ook al was Nubië de macht over 

Egypte kwijtgeraakt.  



Een belangrijk verschil is de lichaamsbouw van 

beide koningen. Akharitene is gezetter en 

compacter dan zijn lange slanke voorouder. Hierin 

wijst dit beeld vooruit naar de latere Meroïtische 

periode. 

 

Napata-periode, 353-340 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Granodioriet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vitrine J 

 

1. Offerstandaarden van koning Anlamani 

Deze twee offerstandaarden stonden 

oorspronkelijk in de offerkapel van de piramide 

van koning Anlamani, waarschijnlijk voor een 

grote granieten stèle die deel uitmaakte van de 

muur. Toen ze ontdekt werden, lagen ze op de 

trap die naar de grafkamer beneden leidde.  

 

De Egyptische inscripties vormen een lijst met 

namen van de koning in cartouches – koning van 

Opper- en Neder-Egypte, Ankhkara, zoon van Ra, 

Anlamani – omringd door de namen en titels van 

twee belangrijke dodengoden, Osiris en Anubis.  



Toen Anlamani koning was, heersten de 

Napataanse vorsten al niet meer over Egypte, 

maar gebruikten ze de titel nog wel. 

 

Napata-periode, 623-593 v.Chr. 

Noeri 

Graniet 

 

2. Offertafel van koning Aspelta 

 

Deze offertafel met een tuitje, die onder de stèle 

in Aspelta’s graf stond, herhaalt de verzoeken om 

eeuwig voedsel en drank die op de stèle staan. 

Het oppervlak is versierd met afbeeldingen van 

broden, klaargemaakte eenden, stukken vlees, 

fruit en groente en een kruik voor een 

verfrissende drank.  



Als de offers van echt voedsel en drank ooit 

zouden stoppen, moesten deze afbeeldingen als 

eeuwigdurend magisch substituut dienen. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri, piramide 8 

Porfier 

 

  



Vitrine K 

 

1. Kraag 

Deze kraag werd gevonden in het graf van een 

koningin. Hij bestaat uit twee dikke scharnierende 

platen van elektrum (een natuurlijke legering van 

goud en zilver). Pinnen houden de platen bij 

elkaar. Deze kunnen verwijderd worden om de 

kraag af te doen of te herschikken.  

 

Op de voorkant knielt een gevleugelde god met op 

zijn hoofd een zonneschijf. Achterop staat een 

scarabee, een ander zonnesymbool, dat staat voor 

transformatie en wedergeboorte.  

 

 



Beide reliëfversierselen zijn vervaardigd door 

dunne metaalplaat op een mal te persen, en zijn 

daarna op de kraag gesoldeerd. De randen zijn 

afgezet met gekarteld metaaldraad. 

 

Napata-periode, 712-698 v.Chr. 

El-Koerroe 

Elektrum 

 

2. Amulet van Hathor die een koningin zoogt 

Hathor is de godin van de liefde en de 

vruchtbaarheid. Hier wordt ze afgebeeld als een 

mens en als een koe. Op dit amulet geeft ze Piye’s 

koningin Nefrukekashta de borst. Het amulet 

komt uit haar graf.  

 



Afbeeldingen van Hathor die een koning zoogt zijn 

bekend uit Egypte. Dat ook een koningin zo wordt 

gevoed, onderstreept de hoge positie van de 

Nubische koninklijke vrouwen. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Verguld zilver 

 

3. Amulet van Imsety 

Deze amulet laat Imsety zien, een van de vier 

Egyptische goden die de ingewanden van de 

doden beschermen. Hij wordt afgebeeld als een 

mummie met een mensenhoofd en een lange 

pruik.  

 



Dit voorwerp van teer dun goud was waarschijnlijk 

niet bedoeld om te worden gedragen maar werd 

meegegeven als grafgift. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Goud 

 

 

4. Houders voor baldakijnstokken 

Dit zijn twee van de drie raadselachtige objecten 

die vlak buiten de deur van de grafkamer van 

koningin Khensa lagen. Mogelijk waren het 

houders voor de stokken van een baldakijn die bij 

processies boven de koningin werd gehouden. Ze 

zijn niet identiek.  

 



Beide stokken hebben de vorm van een slanke 

arm die fraai uitgewerkte armbanden draagt, 

maar het ontwerp daarvan verschilt. 

Oorspronkelijk waren de armbanden opgevuld 

met bontgekleurde glaspasta. 

 

Napata-periode, 664-653 v.Chr. 

El-Koerroe 

Brons, glaspasta 

 

 

5. Model van een vliegenzweep 

De dodengod Osiris werd meestal afgebeeld met 

een kromstaf en een vliegenzweep, twee 

herderssymbolen. De vliegenzweep legt een 

relatie tussen de dode koning, Harsiyotef, en 

Osiris.  



Oorspronkelijk was de zweep ingelegd met 

gekleurd email. Sporen hiervan zijn bewaard 

gebleven. 

 

Napata-periode, 404-396 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

6. Amulet in de vorm van Moet 

Tot de grafgiften voor Piye’s echtgenote 

Neferukekashta behoorden ook diverse amuletten 

die Egyptische godinnen voorstellen. Dit figuurtje 

van Moet, gegoten in zilver, was het grootste 

daarvan.  

 



Moet was voor de Nubiërs belangrijk omdat ze de 

echtgenote was van Amon-Ra, de oppergod van 

Napata. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Zilver 

 

 

7. Amulet in de vorm van Maat 

De Egyptische en later ook Nubische godin Maat 

belichaamde het ideaal van gerechtigheid, 

stabiliteit en de kosmische orde. Dit figuurtje, dat 

met opgetrokken knieën zit en een nauwsluitende 

gewaad draagt, is een driedimensionale versie van 

de hiëroglief voor maat.  



Het hart van een overledene moest tijdens het 

laatste oordeel even veel wegen als de veer op het 

hoofd van de godin. Als de overledene geleefd had 

volgens de principes van maat, dan was zijn hart 

lichter dan de veer, en wachtte hem een gelukkig 

leven na de dood. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Malachiet en verguld zilver 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ogen van een koninklijke doodskist 

De mummies van koningen en koninginnen 

werden bijgezet in twee of drie in elkaar passende 

doodskisten in de vorm van een mummie.  

 

Geen van deze houten kisten heeft het vocht in de 

graftombe of de verwoestende schade door 

insecten en grafrovers overleefd. De delen die niet 

van hout zijn, zijn echter vaak bewaard gebleven, 

en bewijzen dat de kisten vaak bedekt waren met 

bladgoud en ingelegd met gekleurde stenen.  

 

Ook kregen ze ogen van obsidiaan en albast 

omrand met brons. Dit bijzonder grote paar is 

afkomstig uit het graf van koning Aspelta. 

 

 



Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Brons, steen 

 

 

9. Pijlpunten 

De Nubiërs waren befaamd als boogschutters. 

Sommige van de meest voorkomende voorwerpen 

in de vroegste graven van Napata-koningen zijn 

kleine pijlpunten van prachtig gekleurde steen.  

 

Ze zijn te teer om gebruikt te worden voor de 

jacht of de oorlog en zijn vrijwel zeker 

ceremonieel of ritueel van aard.  

 

 



Mogelijk waren ze bedoeld om gebruikt te worden 

door de overledene in het hiernamaals. 

 

Napata-periode, 860-840 v.Chr. 

El-Koerroe 

Vuursteen 

 

 

10. Pincet 

Dit is een van de acht ongewoon grote pincetten 

die gevonden zijn in het graf van Aspelta. Het 

handvat is gegraveerd met papyrusbloesems. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 



11. Ceremoniële kommen 

Deze twee kommen zijn gevonden in een grote 

offerschaal net buiten de grafkamer van koningin 

Khensa. De vindplaats suggereert dat ze gebruikt 

werden bij het begrafenisritueel. De grote ronde 

kom draagt de inscriptie “Khensa, geliefd bij Moet, 

meesteres van de hemel.”  

 

De kom met de twee tuitjes werd gebruikt om 

plengoffers te brengen, mogelijk van melk. De 

bovenkant van deze kom is gedeeltelijk 

afgesloten, om te voorkomen dat de vloeistof er 

te vroeg uitloopt. 

 

Napata-periode, 664-653 v.Chr. 

El-Koerroe 

Zilver 



12. Amuletten van Harpokrates 

Deze kleine amuletjes vormen een dubbelportret 

van Harpokrates, het Horuskind. Het mollige 

lichaampje en de lange, aan de zijkant gedragen 

vlecht geven aan dat hier een jong kind is 

afgebeeld. 

 

Napata-periode, 700-600 v.Chr. 

Meroë 

Goud 

 

13. Goudklompje als hanger 

 

De Nubiërs waardeerden goud niet alleen 

vanwege de schoonheid en economische waarde 

ervan.  



Omdat het onvergankelijk is, kenden ze er 

goddelijke eigenschappen aan toe. Dit amulet is 

gemaakt van een natuurlijk gevormd 

goudklompje. 

 

Het is het grootste dat tot dusver bekend is uit het 

oude Nubië, en weegt vijftig gram. Aan het 

klompje is een gouden oogje gesoldeerd. De 

binnenrand daarvan vertoont sporen van gebruik: 

een duidelijk teken dat de hanger zowel tijdens 

het leven als na de dood gedragen is. 

 

Napata-periode, 700-500 v.Chr. 

Meroë 

Goud 

 

 



14. Oorring in de vorm van een ramskop 

 

De koningen van Napata droegen opvallende 

sieraden, vooral halskettingen en oorringen met 

het hoofd van een ram, een manifestatie van 

Amon-Ra (de oppergod van Napata).  

 

Uiteindelijk werden dergelijke sieraden ook 

gedragen door andere personen met een hoge 

status. Deze met veel vakmanschap gemaakte 

oorring is afkomstig uit een niet-koningsgraf bij 

Meroë. 

 

Napata-periode, 550-500 v.Chr. 

Meroë 

Goud 

 



Vitrine L 

 

1. Hanger met sfinx met ramskop 

Rond het midden van de 8e eeuw voor Christus, 

toen koning Piye Egypte veroverde, vereerden de 

Nubische koningen al een aantal Egyptische 

goden.  

 

De belangrijkste daarvan was Amon-Ra, die in 

Nubië de vorm aannam van een ram of een mens 

met het hoofd van een ram. In deze amulet, 

gevonden in het graf van een van Piye’s 

koninginnen, is Amon-Ra afgebeeld als een sfinx 

die een brede kraag en goddelijke pruik draagt, 

gezeten op een zuil.  



Zo combineert dit samengestelde wezen de kracht 

en het koninklijke karakter van de leeuw met de 

identiteit van Amon-Ra. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Verguld zilver, lapis lazuli, glas 

 

 

2. Kristallen hanger met hoofd van Hathor 

Deze hanger, die gevonden werd in het graf van 

een van Piye’s koninginnen, is een meesterwerk 

van Nubische sieraadkunst.  

 

Hij bestaat uit een bergkristallen bol met daarop 

het hoofd van de godin Hathor.  



Het rechtopstaande gouden buisje in het midden 

van de bol was waarschijnlijk bedoeld voor een 

gebed of magische spreuk geschreven op papyrus 

of bladgoud. Hathor draagt een gestreepte pruik, 

een kraag van kralen en een fijn afgewerkte 

hoofdtooi met daarop een zonneschijf en 

koehoorns.  

 

De beschermende Uraeuscobra op haar 

voorhoofd is een koninklijk symbool en draagt 

eveneens hoorns en een zonneschijf. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Bergkristal en goud 

 

 



3. Kristallen koker met ramskop 

Dit ongewone amulet met een verguld zilveren 

ramskop symboliseert de god Amon-Ra. De kop is 

geplaatst op een holle achthoekige kristallen zuil.  

 

Het centrum van de zuil bevatte ooit een 

cilindrische amuletkoker bedoeld voor een 

magische substantie of een gebed geschreven op 

papyrus of bladmetaal.  

 

De cilinder en de hoge kroon van de koning zijn 

verloren geraakt. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Bergkristal en verguld zilver 

 



4. Spiegel van koning Shabaka 

Het verguld zilveren handvat van Shabaka’s 

spiegel heeft de vorm van een zuil met een 

palmkapiteel met daaromheen vier 

vrouwenfiguren: de godinnen Hathor, Sechmet en 

Moet en een koningin of prinses. 

 

Napata-periode, 698-690 v.Chr. 

Brons en verguld zilver; zilver, goud en Egyptisch 

blauw 

 

5. Beeldje van Taharqa 

De vorsten van Napata kunnen geïdentificeerd 

worden aan de hand van hun karakteristieke 

regalia. Dit bronzen beeldje van koning Taharqa 

draagt een hoofdkapje versierd met een lint.  



Op zijn voorhoofd heeft hij twee Uraeuscobra’s, 

een teken dat hij heerste over Egypte én Nubië. In 

zijn hand houdt Taharqa een beeldje van de godin 

Maät, de verpersoonlijking van gerechtigheid en 

de kosmische orde. 

 

Napata-periode, 690-662 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Brons 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Model van een bijl 

Wapens zoals bijlen en knotsen waren symbolen 

van macht. Als grafgift waren ze bedoeld om de 

overledene te wapenen tegen gevaren in het 

hiernamaals. 

 

Napata-periode, 653-643 v.Chr. 

Goud 

 

 

 

  



De schat van koning Aspelta  

 

Ondanks het feit dat hij reeds in de oudheid 

geplunderd is door grafrovers, zijn in de piramide 

van koning Aspelta in Noeri buitengewone 

grafvondsten gedaan. Deze werden bedolven 

toen een deel van het plafond instortte.  

 

Onder de vondsten waren acht ongewoon grote 

pincetten in goud en zilver met rijk versierde 

handvatten, vaten van steen en kostbare 

metalen en een gouden deksel met een fijn 

bewerkte gevlochten schakelketting. 

 

 

 

 



7. Cilindrische huls 

Onder de mooiste en tegelijk raadselachtigste 

voorwerpen in de schat van Aspelta bevindt zich 

een serie gouden en verguld zilveren cilinders 

versierd met gevleugelde godinnen, friezen van 

ramskoppen, Uraeuscobra’s, lotusbloemen en 

papyrusknoppen.  

 

De bodem van sommige van deze cilinders is 

versierd met bloemmotieven, terwijl de 

bovenkant open is. Hun functie blijft een mysterie. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

 



 

8. Kan 

Een van de voorwerpen uit edelmetaal in de schat 

van Aspelta is een gouden kan met een handvat 

waarin de naam en de titels van de koning 

gegraveerd zijn.  

 

Aan de bovenkant heeft het handvat een 

zorgvuldig uitgeklopte lotusbloem. De maker 

heeft de kan uit één stuk plaatgoud gevormd. 

Alleen het handvat is apart vervaardigd. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

 



9. Kom met tuit 

Hoewel hij gevonden is in de piramide van 

Aspelta, draagt deze kom een inscriptie voor zijn 

vader Senkamanisken. De tekst is een spreuk uit 

het Dodenboek, die beschrijft hoe de koning door 

heilige melk te drinken wordt gereinigd en 

beschermd wordt tegen het kwaad.  

 

Tijdens het begrafenisritueel dronk de koning uit 

deze kom of gebruikte hij deze om een plengoffer 

te brengen. De bovenkant van de kom is 

gedeeltelijk afgesloten, om te voorkomen dat de 

melk er te vroeg uitloopt. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Zilver 



10. Deksel van een kruik 

De gevlochten schakelketting die ooit deze deksel 

verbond met een verloren gegane kruik is een 

schitterend voorbeeld van Napataanse 

edelsmeedkunst. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

11. Amulet met dubbele veer en amulet in de 

vorm van een valk 

Deze twee amuletten zijn gevonden in het graf 

van koning Taharqa. De zwarte amulet stelt een 

paar valkenveren voor. De valk werd geassocieerd 

met zowel de zonnegod als de koning. 

 



Napata-periode, 690-662 v.Chr. 

Noeri 

Chalcedoon (zwart onyx) en goud  

 

12. Amulet in de vorm van een gier 

Het is niet bekend van wie deze amulet was. Het 

voorwerp is gevonden in een piramide te 

behorende tot de koninklijke begraafplaats te 

Noeri.  

 

De gouden amulet kon worden gedragen door 

middel van een ring die aan de achterkant is 

bevestigd.  

 

Napata-periode, 653-643 v.Chr. 

Noeri 

Goud 



13. Hanger in de vorm van een ramskop 

De ram op deze hanger symboliseert Amon-Ra, de 

oppergod van de Napataanse godenwereld. De 

zonneschijf op zijn hoofd verwijst naar zijn rol als 

zonnegod.  

 

De twee gekroonde Uraeuscobra’s op zijn 

voorhoofd zijn symbolen van het koningschap. 

 

Napata-periode, 542-538 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

 

 

 

 



14. Vingerring van koning Taharqa 

Deze zware, gegoten ring is een van de weinige 

voorwerpen van edelmetaal die zijn 

achtergebleven in de grafkamer van koning 

Taharqa. Hij laat vermoeden hoe rijk de grafgiften 

ooit waren.  

 

Het Oog van Horus, een beschermend symbool, is 

gegraveerd in de rugzijde van de ring. 

 

Napata-periode, 690-662 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

 

 



15. Borstsieraad met afbeelding van 

gevleugelde Isis 

Isis, de echtgenote van de dodengod Osiris, werd 

gezien als een machtige en moederlijke 

beschermer van de doden. Dit borstsieraad in de 

vorm van een gevleugelde en knielende Isis werd 

gemaakt om op de mummiewindsels van koning 

Amaninatakelebte genaaid te worden.  

 

In haar uitgestrekte handen houdt ze twee 

hiërogliefen. In haar linkerhand heeft ze een zeil, 

dat de adem symboliseert, en in haar rechterhand 

de ankh, de hiëroglief voor ‘leven’.  

 

 

 



Dit borstsieraad duidt daarmee “de adem van het 

leven” aan die Isis aan Amaninatakelebte zal 

geven in het hiernamaals. 

 

Napata-periode, 538-519 v.Chr. 

Noeri 

Goud 

 

16. Rozetten van een diadeem 

Rozettediademen, hoofdsieraden met gestileerde 

bloemen, werden al in het tweede millennium 

voor Christus in de Nijlvallei gedragen. Hier zijn de 

bloemen gemaakt van dun plaatgoud. Ze werden 

met lussen aan een hoofdband bevestigd.  

 



Diademen van dit type zijn zeldzaam in de Napata-

periode, en zijn mogelijk geïnspireerd door de 

sieraden van de Assyriërs. 

 

Napata-periode, 435-431 v.Chr.  

Noeri 

Goud 

 

 

  



Vitrine M 

 

1. Poot van een grafbed 

De vroege koningen en koninginnen van Napata 

lieten zich bijzetten op een bed, waarmee ze een 

oude traditie uit de Kerma-periode in ere 

herstelden.  

 

Deze beddepoot maakt deel uit van een paar dat 

gevonden is in de oorspronkelijke positie in een 

koninginnengraf. De poot ontspringt uit de rug 

van een gans die rust op een brede voet versierd 

met papyrusplanten.  

 

Met het vierkante gat aan de bovenkant kan de 

poot bevestigd worden aan een houten 

beddenframe. Dit is verloren gegaan.  



De zorgvuldig ingesneden veren en de 

gelaatstrekken van de gans laten hem er echt 

uitzien. 

 

Napata-periode, 712-698 v.Chr. 

El-Koerroe 

Brons 

 

2. Schaal met koeien 

Deze schaal is geïmporteerd uit Egypte en werd 

meegegeven in een van de graven van een 

koningin van koning Piye. In het midden is een koe 

te zien.  

 

 

 



Wellicht refereert deze aan de godin Hathor. Om  

de koe heen staan vier stieren. 

 

Egyptisch, 1075-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

3. Amulet in de vorm van een tempeltje 

Deze zeer ongewone driedimensionale amulet 

heeft de vorm van een tempeltje waarin een god 

met een valkenkop staat. 

 

Er bovenop staat een scarabee. Deze symboliseert 

de wedergeboorte.  

 



Op de zijkanten en achterkant zien we 

gevleugelde godinnen, een met een leeuwenkop 

en de twee andere in volledige mensengedaante. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

4. Borstsieraden van faience 

Grote borstsieraden van faience, die vaak aan 

kralenkettingen hingen, waren populair onder de 

vrouwen van koning Piye (743-712 v.Chr.). Ze zijn 

zeer gevarieerd en getuigen van veel creativiteit, 

en combineren lokale en Egyptische motieven. 

Een karakteristiek Napataans kenmerk is 

bijvoorbeeld een paar gekroonde cobra’s.  



In veel gevallen moesten deze de drager 

beschermen tegen gevaar. Sommige ervan zouden 

hun kracht ontlenen aan goden en godinnen, of de 

vruchtbaarheid en de wedergeboorte in het 

hiernamaals bevorderen. Soms is hun betekenis 

niet bekend. 

 

Napata-periode 

Achterwand vitrine; 15 stuks 

Verschillende vindplaatsen 

 

 

 

 

 

 



5. Kruikje in de vorm van een gekluisterde 

spiesbok 

Dit is een van drie soortgelijke zalfkruikjes die 

ontdekt zijn in het rijk voorziene graf van een 

jonge vrouw. Dit kruikje heeft de vorm van een 

spiesbok waarvan de poten onder het lijf zijn 

vastgebonden om hem klaar te maken voor de 

slacht.  

 

Het heeft een slim ontwerp: wanneer het niet in 

gebruik was, vormden de gebonden poten een 

stabiel voetstuk en voorkwam de naar boven 

gerichte hals dat de waardevolle inhoud eruit kon 

lopen.  

 

 



Tijdens het gebruik dienden de poten als handvat. 

De ogen waren oorspronkelijk ingelegd en de 

hoorns gemaakt van donkere steen. De huidige 

houten hoorns zijn moderne reproducties. 

 

Napata-periode, 700-650 v.Chr. 

Travertijn 

Meroë 

 

 

6. Rozet 

Aan de ene kant van deze kraal van blauw 

geglazuurd faience bevindt zich een minutieus 

uitgevoerde rozet, aan de andere kant een 

patroon van concentrische cirkels.  

 

 



De kraal heeft een gegroefde rand en is zowel in 

de lengte als in de breedte doorboord, wat erop 

duidt dat hij onderdeel geweest kan zijn van een 

meer complex sieraad. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

7. Amulet in de vorm van een djed 

Dit amulet heeft de vorm van een pilaarvormige 

hiëroglief die djed heet. Mogelijk symboliseert 

djed de ruggengraat van de dodengod Osiris, 

waardoor hij de drager stabiliteit en 

standvastigheid geeft.  

 



Dit exemplaar was begraven in een kuil met 

bouwoffers onder een van de hoeken van de 

piramide van Anlamani. Dit zou erop kunnen 

duiden dat het bedoeld was om het bouwwerk 

zelf stabiliteit te verlenen. 

 

Napata-periode, 623-592 v.Chr. 

Noeri 

Faience 

 

8. Beeldje van Bes 

Ondanks zijn dreigende uiterlijk was Bes een 

vriendelijke god. Hij heeft het lichaam van een 

dwerg, de manen en oren van een leeuw en een 

lange tong die uit zijn mond hangt.  

 



Bes waakte over het huis, vooral de slaapkamer, 

waar hij de slapers beschermde tegen 

onvoorziene gevaren. In het graf biedt hij de 

eigenaar eeuwigdurende bescherming. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

9. Amulet van Pataikos  

Op dit amulet staat de naakte beschermgod 

Pataikos op twee krokodillen. Hij houdt een plant 

en een slang in zijn handen. Boven hem bevindt 

zich een gevleugelde schijf met een scarabee in 

het centrum.  

 



Aan de andere zijde zijn een hyena, een boom en 

een schijf met een slang ingesneden. De 

ophangring aan de achterzijde is afgebroken en 

niet teruggevonden. 

 

Napata-periode, 690-623 v.Chr. 

Meroë 

Faience 

 

 

10. Beeldjes van Taweret 

Hoewel Taweret er monsterachtig uitziet, was zij 

een favoriete huisgodin in Egypte én Nubië. Ze 

beschermde vrouwen tijdens de zwangerschap en 

de bevalling.  

 

 



Ze heeft de gedaante van een nijlpaard dat op 

rechtop staat en heeft leeuwenpoten en een 

krokodillenstaart. Als grafgift hielp ze bij de 

wedergeboorte van de overledene in het 

hiernamaals.  

 

Deze twee beeldjes lagen in een kuil met 

bouwoffers gegraven onder een van de hoeken 

van een koningspiramide. 

 

Napata-periode, 623-593 v.Chr. 

Noeri 

Op lage temperatuur gebakken klei 

 

 

 

 



11. Gevleugelde scarabee-amuletten 

Onder de meest populaire amuletten van dit type 

bevinden zich opengewerkte exemplaren met 

gevleugelde scarabeeën die een zonneschijf of 

rozet vasthouden.  

 

Scarabeeën werden geassocieerd met de 

opgaande zon en met de wedergeboorte in het 

hiernamaals. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

 

  



12. Halssnoer met menat 

In de Napata-periode fungeerden deze amuletten 

ter bescherming in het hiernamaals. Een graf 

bevat vaak meer dan een exemplaar.  

 

In ten minste één geval zijn ze gevonden op de 

trap die leidt naar de grafkamer van een koningin, 

wat erop kan duiden dat ze een rol speelden in 

het grafritueel. 

 

Napata-periode, 663-655 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

 

 

 



13. Gevleugelde scarabee-amulet 

Dit opengewerkte amulet heeft de vorm van een 

scarabee met vier vleugels die een rozet tussen 

zijn achterpoten houdt.  

 

Aan de andere zijde is een gegraveerde cartouche 

geplaatst tussen Ogen van Horus. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

 

 

 

 

 



Vitrine N 

 

1. Dodenmasker van koningin Malakaye 

De koninklijke families van de Napata-periode 

versierden hun mummies rijkelijk met 

dodenmaskers, kralennetten en strips van 

edelmetaal beschreven met hiërogliefen.  

Dit verguld zilveren masker uit het graf van 

koningin Malakaye heeft een serene uitdrukking. 

Malakaye draagt een gestreepte pruik en een 

brede kraag. Goud was de kleur van het goddelijke 

vlees. Malakaye’s gouden huid laat dus zien dat ze 

onsterfelijk is. 

 

Napata-periode, 664-653 v.Chr. 

Noeri 

Verguld zilver 



 

2. Bouwoffers van koning Anlamani 

Onder elke hoek van een koninklijke piramide 

bevonden zich kuilen met daarin bouwoffers, 

bijvoorbeeld kleine tabletten van diverse 

materialen met de naam van de koning.  

 

Erbij stonden bekers van faience met de naam van 

een godheid. Deze bevatten natuurlijke stoffen 

waaraan magische eigenschappen werden 

toegeschreven, zoals Arabische gom en houtskool.  

 

In de kuilen lagen verder de restanten van rituele 

maaltijden (bijvoorbeeld dierenbotten), een 

maalsteen (waarschijnlijk voor het malen van 

broodgraan) en aardewerk. 

 



Napata-periode, 623-593 v.Chr. 

Noeri 

Faience, jaspis, lapis lazuli, amazoniet, travertijn, 

kwarts 

Goud, lood, zilver en brons 

 

 

 

3. Paardensieraden van Shabaka 

De paarden van Shabaka die in het graf werden 

bijgezet waren behangen met netten van 

veelkleurige kralen. Daaraan hingen amuletten 

van de vruchtbaarheidsgodin Hathor en 

cartouches met Shabaka’s naam.  

 

 

 



Als de paarden bewogen, rinkelden er 

bloemornamenten. De opgravers konden één net 

deels reconstrueren aan de hand van de positie 

van de kralen in het graf. 

 

Napata-periode, 698-690 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

4. Kom 

Halfronde kom gesneden uit één gestreepte 

agaat. De kom diende waarschijnlijk om cosmetica 

fijn te wrijven. De kunstenaar heeft de natuurlijke 

strepen en wervelingen in de steen gebruikt om 

een schitterend patroon te creëren.  

 



De kom is gevonden in het graf van koningin 

Khensa. Zij was blijkbaar een verzamelaar van 

bijzondere stenen en had er veel meegekregen als 

grafgift. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Agaat 

 

5. Borstsieraad in de vorm van een altaar 

Dit tweezijdige amulet hoort bij een grote groep 

borstsieraden van faience uit de graven van Piye’s 

koninginnen. Het stelt een altaar voor.  

 

Op de ene kant zit Osiris tussen Isis en Horus 

onder een daklijst met een zonneschijf in het 

midden.  



Op de andere kant staan de vruchtbaarheidsgod 

Bes, een krokodil en andere magische figuren. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Faience 

 

 

6. Amulet in de vorm van een Isisknoop 

Een tyet-amulet of Isisknoop is een open ring van 

geknoopte stof met daaraan een lange sjerp met 

aan weerszijden een lus. Dergelijke amuletten zijn 

nauw verbonden met de godin Isis en haar 

beschermende krachten.  

 

 



Vanaf het Nieuwe Rijk stopten de Egyptenaren en 

later ook de Nubiërs ze systematisch in de 

mummiewindsels, waar ze de mummie konden 

bewaken. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Rode jaspis 

 

7. Stenen schelp met inscriptie 

Dit beeldje van speksteen stelt een slakkenhuis uit 

de Rode Zee voor. Het werd gevonden in het graf 

van koningin Khensa, een verzamelaar van 

bijzondere stenen, schelpen en fossielen.  

 



De inscriptie die rond de schelp loopt is een 

verzoek om geurige zalven voor gebruik in 

religieuze festivals. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Steatiet 

 

 

8. Amulet in de vorm van een valk 

De edelsmeden van Napata waren verzot op 

bijzondere steensoorten, waarvan ze de kleuren 

optimaal gebruikten. Dit amulet van gestreepte 

groen-witte chalcedoon stelt de god Horus in 

valkengedaante voor.  

 

 



Horus werd vereerd als de heldhaftige 

overwinnaar van Seth, de god van de chaos. 

Daarom zouden dergelijke amuletten de drager 

bescherming bieden tegen gevaarlijke krachten. 

 

Napata-periode, 404-353 v.Chr.  

Meroë 

Gestreepte chalcedoon 

 

 

9. Bol met inscriptie 

De precieze functie van dit voorwerp uit het graf 

van koningin Khensa is onbekend. Volgens de 

inscriptie heeft het magische krachten. De tekst 

van de cartouches aan de zijkant luidt: “Khensa, 

Amon geeft leven en gezondheid.”  



Tussen de cartouches staat: “Moge Amon 

iedereen stabiliteit en voorspoed, leven, 

gezondheid en vreugde schenken.” 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Steatiet 

 

 

10. Amulet in de vorm van een kat 

Dit amulet van een zittende kat uit het graf van 

koningin Tabiry, een echtgenote van Piye, is 

gemaakt van dolomiet. Dit gesteente was 

zeldzaam in Soedan en werd meestal gebruikt om 

vaatwerk en beelden te maken, niet voor 

sieraden.  



De lange, slanke kat verwijst waarschijnlijk naar 

Bastet, een Egyptische vruchtbaarheids- en 

moedergodin. De oude Nubiërs vonden Bastet 

wellicht aantrekkelijk vanwege hun lange traditie 

in het afbeelden van goden in diergedaante. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Dolomiet 

 

 

11. Amulet van Thoth 

Amulet uit doorzichtige blauwe chalcedoon, een 

zeldzame steensoort geïmporteerd uit het huidige 

Turkije. Afgebeeld is de maangod Thoth in de 

vorm van een baviaan met op zijn hoofd de 

maansikkel.  



De maker moet gedacht hebben dat de zeldzame 

blauwe kleur uitstekend past bij een godheid die 

geassocieerd werd met de maan aan de 

nachtelijke hemel. 

 

Napata-periode, 700-600 v.Chr. 

Meroë 

Chalcedoon 

 

 

12. Hartscarabeeën 

De Nubiërs namen het gebruik van de 

hartscarabee over uit Egypte, maar de Nubische 

exemplaren zijn veel groter en fraaier dan de 

Egyptische.  

 



De scarabeeën werden boven het hart van 

overledenen in de mummiewindsels geplaatst. Ze 

dragen een spreuk die het hart verzoekt om te 

pleiten voor de overledene tijdens het laatste 

oordeel.  

 

Dan werd het hart afgewogen tegen een veer en 

het moest dan even zwaar zijn als die veer. 

 

Napata-periode, 664-568 v.Chr. 

El-Koerroe, Noeri 

Ryoliet, groene jaspis 

 

 

 

 

 



13. Paardensieraden van Shebitka 

De vroege Napata-vorsten waren zo trots op hun 

paarden dat de koningen Piye, Shebitka, Shabaka 

en Tanwetamani ze een plaats gaven op de 

koninklijke begraafplaats te El-Koerroe Ze droegen 

‘paardensieraden’: versierselen van kralen en 

edelmetalen.  

 

Shabitka’s paarden droegen onder meer snoeren 

met kralen, waaronder grote en zware ronde 

exemplaren van brons, cartouches, amuletten in 

de vorm van het Oog van Horus, bloemvormige 

hangers van faience en kaurischelpen. 

 

Napata-periode, 712-698 v.Chr. 

El-Koerroe 

Brons, faience, kaurischelpen 



Vitrine O 

 

Reliëf van senet-spelers 

De koningsgraven van Napata waren piramides 

met steile zijden waaraan versierde offerkapellen 

waren vastgebouwd. Van deze kapellen is vrijwel 

niets bewaard gebleven.  

 

Dit blok van de piramide van koning Aramatelka in 

Noeri is een van de weinige overblijfselen. De 

scène is een Nubische variant op afbeeldingen in 

Egyptische graven uit het Oude Rijk (tweeduizend 

jaar eerder).  

 

De figuur links speelt senet, een bordspel. Het is 

onduidelijk wat de twee mannen rechts doen.  



Deze versiering bestaat slechts uit een omtrek. 

Deze werd later gewoonlijk bepleisterd en 

beschilderd in felle kleuren. 

 

Napata-periode, 568-555 v.Chr. 

Noeri 

Zandsteen 

 

  



Vitrine P 

 

Obelisk van Senkamanisken 

Koning Senkamanisken renoveerde en vergrootte 

een kleine tempel aan de voet van de heilige berg 

bij Gebel Barkal. Ooit stonden er kleine obelisken 

bij deze tempel.  

Dit is een fragment van een ervan. De – Egyptische 

– inscripties op de vier zijden bevatten de naam 

en de titels van de koning. Onder de cartouche die 

zijn naam draagt, staan woorden gesproken door 

de god Amon-Ra: “Ik kende hem al in de 

baarmoeder, voor hij geboren werd.” 

 

Napata-periode, 643-623 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Graniet 



Vitrine Q 

 

Shabti’s van koning Taharqa en koning 

Senkamanisken 

Zoals vaak het geval was wanneer de vorsten van 

Napata Egyptische religieuze parafernalia 

overnamen, gingen ze daarin veel verder dan de 

Egyptenaren.  

Sommige koningen van Napata werden bijgezet 

met meer dan duizend shabti’s. De fraaiste en 

grootste groepen Nubische shabti’s zijn afkomstig 

uit de piramides van koning Taharqa en koning 

Senkamanisken bij Noeri. 

 

Napata-periode, 690-664 en 643-623 v.Chr. 

Noeri 

Travertijn, magnesiet, serpentiniet, faience 



Vitrine R 

 

Offertafel van koning Piye 

Deze unieke offerstandaard is ontdekt in het graf 

van koning Piye. De kegelvormige voet steunt een 

rond blad met in het midden een zuil in de vorm 

van een palmblad die een kleine schaal draagt. 

Vier kommetjes gevormd als open lotusbloemen 

zijn aan het blad vastgeklonken.  

 

Dergelijke standaarden zijn bekend uit 

tweedimensionale offerscènes, waardoor duidelijk 

is dat deze tafel een rituele functie had.  

 

 



Mogelijk bevatten de kommetjes en het schaaltje 

ooit houders voor olie of wierook die gebrand 

werden tijdens religieuze ceremonies. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Verguld brons 

 

 

  



Vitrine S 

 

1. Shabti’s van koning Taharqa en koning 

Senkamanisken 

 

Onder de grafgebruiken die de koningen van 

Napata uit Egypte overnamen was ook het 

meegeven van grafbeeldjes die shabti’s genoemd 

worden. Shabti betekent “degene die antwoordt” 

in het Oud-Egyptisch.  

 

In Egypte geloofde men dat shabti’s boerenwerk 

deden in het hiernamaals ten behoeve van de 

overledene. De beeldjes stellen hun eigenaar voor 

als mummie die een schoffel draagt en een zak 

voor landbouwproducten op zijn rug heeft.  

 



Het is mogelijk dat ze een enigszins ander doel 

dienden in de Napataanse dodencultus. Omdat ze 

zorgvuldig geplaatst waren langs de wanden van 

de grafkamer, en de kist omringden, kunnen ze 

gefunctioneerd hebben als wachters die het 

lichaam bewaken. 

 

Napata-periode, 690-664 en 643-623 v.Chr. 

Noeri 

Travertijn, magnesiet, serpentiniet, faience 

 

2. Alabastrons 

Parfumflesjes met kleine handvatten 

(alabastrons), waren populair in het eerste 

millennium voor Christus. Ze waren gemaakt van 

verschillende materialen. Het meest gebruikte 

materiaal was travertijn, of Egyptisch albast, 



waaraan de flesjes hun naam danken. In Nubië 

waren ze bijzonder in trek in de jaren na de 

verovering van Egypte door koning Piye.  

De grootste van de drie alabastrons die hier 

getoond worden is afkomstig van het graf van zijn 

echtgenote, koningin Neferukekashta.  

 

Het flesje met inscriptie draagt de naam van 

koning Aspelta, die ongeveer een eeuw later 

leefde. De tekst rond de bovenkant verwijst naar 

het parfum dat erin zit en luidt: “Neem het zweet 

van Ra tot je, zodat je geur zoet zal zijn….” 

 

Napata-periode, 743-568 v.Chr.  

Meroë en El-Koerroe 

Travertijn (Egyptisch albast) 

 



3. Canopische vazen van Taharqa, Anlamani en 

Atakhebaskan 

Tijdens de vroege Napata-periode 

mummificeerden de Nubiërs hun doden, een 

gewoonte overgenomen uit Egypte. Tijdens de 

mummificatie verwijderden de balsemers de 

longen, lever, maag en ingewanden uit het 

lichaam.  

 

Deze werden afzonderlijk gemummificeerd en 

daarna geplaatst in wat nu canopische vazen of 

canopen genoemd worden. 

 

 

 

 



 Zoals met veel grafobjecten die uit Egypte werden 

overgenomen, zoals de hartscarabeeën en shabti’s 

die elders in het grafvertrek gevonden werden, 

zijn Nubische canopen veel groter en 

indrukwekkender dan hun Egyptische 

voorbeelden. 

 

Napata-periode, 690-664 v.Chr. en 623-593 v.Chr. 

Noeri 

Travertijn 

 

 

4. Hoofd van een canopische vaas 

Een van de Egyptische grafgebruiken die de 

vorsten van Napata overnamen was het gebruik 

van canopische vazen om de organen te bewaren 



die tijdens de mummificatie verwijderd waren uit 

het lichaam.  

 

Elke set bestond uit vier kruiken met deksels die 

de vier zonen van Horus belichamen, dodengoden 

die de inhoud van de kruik bewaken. Imsety (die 

een mensenhoofd heeft) bewaakt de lever, 

Duamutef met de jakhalskop de maag, 

Qebehsenuef met de havikskop de ingewanden en 

Hapy met de bavianenkop de longen. Dit grote en 

verfijnde hoofd van Hapy tooide ooit de kruik die 

de gemummificeerde longen bevatte van koningin 

Atakhabasken, een echtgenote van Taharqa. 

 

Napata-periode, 690-664 v.Chr. 

Noeri 

Travertijn 



5. Alabastron 

Dit massieve vat is gevormd naar het voorbeeld 

van een type zalfkruikje dat alabastron genoemd 

wordt. In dit geval zal het echter zeker een andere 

functie hebben gehad.  

 

Waarschijnlijk werden er offers in bewaard. Het is 

afkomstig uit de ondergrondse grafkamer van een 

koningin met de naam Khensa. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Travertijn 

 

 

 

 



6. Schaal 

Deze zware, ondiepe schaal is afkomstig uit het 

graf van Tabiry, een van Piye’s koninginnen. 

Waarschijnlijk bevatte hij offers. 

 

Napata-periode, 743-712 v.Chr. 

El-Koerroe 

Leisteen 

 

 

  



Vitrine T 

 

Stèle van koning Aspelta 

Op het bovenste deel van deze stèle staat koning 

Aspelta rechts van een offertafel, met de armen 

geheven in aanbidding. Tegenover hem zit Osiris, 

de god van het dodenrijk.  

 

Hij is afgebeeld als een mummie en draagt zijn 

karakteristieke hoge gevederde kroon. In zijn hand 

houdt hij een kromstaf en een vlegel, symbolen 

van het koningschap. Achter Osiris staan zijn 

echtgenote Isis en Anubis, de god met de 

hondenkop, die de doden begeleidden naar het 

hiernamaals.  

 



De – Egyptische – tekst onder de afbeelding 

beschrijft reinigingsrituelen en vraagt om offers 

die Aspelta in het hiernamaals kan gebruiken. 

 

Napata-periode, 593-568 v.Chr. 

Noeri 

Porfier 

  



  



Vitrine U 

 

1. Amulet van Ptah 

De kunstenaar die dit amulet van de scheppergod 

Ptah vervaardigde, maakte op slimme wijze 

gebruik van de natuurlijke kleurbanden in de 

agaat om zo de god een wit gewaad en een rode 

huid te geven. 

 

Meroïtische periode, 50-225 na Chr. 

Meroë 

Agaat 

 

 

 

 

 



2. Amulet van Amon-Ra als ram 

Dit van carneool gemaakte amulet toont Amon-Ra 

als ram. Op de kop van de ram is een uraeus te 

zien. Dit is een slang die symbool staat voor het 

koningschap.  

 

In Meroë was het belang van Amon afgenomen 

ten opzichte van de Napata-periode, maar de god 

werd nog altijd in verband gebracht met het 

koningschap.  

 

Meroïtische periode, 100 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Carneool 

 

 

 



3. Armbanden 

Dergelijke brede armbanden worden in Meroë 

vaak boven elkaar gedragen aan beide armen. 

Deze twee exemplaren behoren tot een set van 

drie paar gelijke armbanden die gevonden zijn in 

een piramide. Beide zijn afgezet met gevlochten 

kettingen gemaakt van dun teer gouddraad, dat 

ook de kralen op hun plaats houdt.  

 

De minuscule gouden kralen zijn rijk versierd. Aan 

beide uiteinden bevindt zich een fraaie 

lotusbloem die uitloopt in een bevestigingsoogje. 

 

Meroïtische periode, 90 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Goud en carneool 

 



4. Halssnoer met ramskoppen 

Elk van de twintig holle gouden hangertjes van dit 

deel van een halssnoer verbeeldt de god Amon-Ra 

in de vorm van een ram. Op zijn hoofd draagt hij 

zijn kenmerkende zonneschijf en hoge verentooi. 

 

Meroïtische periode, 270 v.Chr.-320 na Chr. 

Meroë 

Goud en carneool 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Halssnoer 

Een veel toegepaste kleurencombinatie in de 

Meroïtische sieraadkunst is rood-oranje, zwart en 

wit. Dit halssnoer van carneool, obsidiaan en 

travertijn is hier een goed voorbeeld van. 

 

Meroïtische periode, 50-320 na Chr. 

Meroë 

Carneool, travertijn en obsidiaan 

  



6. Halssnoer 

Dit halssnoer bestaat uit zeven strengen 

minuscule kralen: drie van goud, drie van carneool 

en een van donkerblauw glas.  

 

Het is gevonden in de rijk bedeelde piramide van 

een vrouw, samen met andere objecten in deze 

vitrine. 

 

Meroïtische periode, 90 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Goud, carneool en glas 

 

 

 

 

 



Vitrine V 

 

1. Decoratie in de vorm van vastgebonden 

gevangenen 

In het tempelcomplex van Amon te Gebel Barkal 

ontdekten de opgravers een aantal bronzen 

platen die stevig vastgebonden gevangenen laten 

zien.  

 

Elk heeft de specifieke kenmerken van een 

bepaalde stam, die ook genoemd wordt in de 

Meroïtische inscriptie op de rugzijde.  

 

Deze platen werden oorspronkelijk vastgespijkerd 

aan de wandbekleding van de tempel en aan 

vlaggenmasten.  



Door een spijker door hun lichaam te slaan, 

werden de gevangenen symbolisch ‘gedood’. 

 

Meroïtische periode, 1-100 na Chr. 

Gebel Barkal 

Brons 

 

2. Koninklijke voetensteun met afbeeldingen 

van gevangenen 

Scènes waarin vorsten uit de Meroïtische periode 

zijn afgebeeld laten hen soms zien met hun 

voeten op een voetensteun waarop vastgebonden 

vijanden te zien zijn.  

 

Dit fragment gevonden in de grote tempel van 

Amon maakte deel uit van zo’n voetensteun.  



Wanneer de koning of koningin hem gebruikte, 

vertrapten ze symbolisch hun overwonnen 

vijanden. 

 

Meroïtische periode, 270 v.Chr.-320 na Chr. 

Gebel Barkal 

 

3. Duimringen van een boogschutter 

De Nubiërs genoten grote faam als boogschutters. 

Anders dan de meeste moderne boogschutters, 

gebruikten ze hun duim om de boogpees te 

spannen en niet hun wijsvinger. Duimringen zoals 

deze zorgden ervoor dat de pees niet in het vlees 

sneed.  

 



Later werden ze gedragen als sieraden die niets 

meer te maken hadden met hun oorspronkelijke 

functie. 

 

Meroïtische periode, 300 v.Chr.-300 na Chr. 

Meroë 

Graniet, kwarts 

 

4. Meroïtische gouden sieraden  

De goudsmeden uit Nubië behoren tot de beste 

vakmannen uit de oudheid. De elegantie en het 

technisch vernuft van hun sieraden zijn bijzonder. 

Meroïtische koningen en koninginnen zijn op 

reliëfs vaak uitbundig met sieraden behangen.  

 



De objecten in deze vitrine geven blijk van hoe de 

Meroïtische elite er in het echt uit moet hebben 

gezien.  

 

Meroïtische periode, 270 v.Chr-350 na Chr. 

Meerdere vindplaatsen 

 

 

 

 

5. Gegraveerde vingerring 

Dit tere ringetje draagt een Griekse inscriptie die 

de drager geluk toewenst. Er staat nχάρις, wat 

schoonheid of pracht kan betekenen.  

 

 

 



 

Waarschijnlijk is het geïmporteerd uit Ptolemeïsch 

Egypte. 

 

Grieks, 270 v.Chr.-320 na Chr. 

Meroë 

Goud 

 

6. Vingerring met ramskopje op de rugzijde 

De rugzijde van deze gegoten zilveren ring toont 

de kop van een ram met naar beneden gekrulde 

hoorns.  

 

Hij draagt een hoofdtooi met daarop een 

zonneschijf, hoge pluimen en een paar cobra’s, 

symbolen van het koningschap.  



Dit is zonder twijfel de god Amon-Ra. Wellicht 

moest de ring de drager onder bescherming van 

de god plaatsen. 

 

Meroïtische periode, 100-320 na Chr. 

Meroë 

Zilver 

 

7. Zegelring 

De vier leeuwenkopjes op de rugzijde van deze 

gouden ring zouden de leeuwengod Apedemak 

kunnen voorstellen. Dit is een van de machtigste 

goden uit het Meroïtische pantheon. 

 

Meroïtische periode, 300 v.Chr.-300 na Chr. 

Meroë 

Goud 



 

8. Oorhangers met Hathorkopjes en rozetten 

Deze hangers bestaan uit een schijf met een 

bloemmotief, met daaronder een kopje van de 

godin Hathor waaraan druppelvormige kralen 

hangen. 

 

Meroïtische periode, 90 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Goud en email 

 

 

 

 

 

 

 



9. Armband met afbeelding van Hathor 

De Meroïtische edelsmeden gebruikten 

verschillende emailleringstechnieken. Deze 

armband werd gevonden in het graf van een 

vrouw uit de koninklijke familie.  

 

Hij bestaat uit drie scharnierende segmenten en 

werd versierd met behulp van een techniek die en 

plein sur fond reserve heet. Hierbij werden de 

diepere gedeelten tussen de versieringen 

opgevuld met email.  

 

Op het middenpaneel is de godin Hathor te zien, 

de rest van de armband heeft ruitvormige 

versieringen omringd door donkerblauw, 

turquoise en rood email. 

 



Meroïtische periode, 250-100 v.Chr. 

Gebel Barkal, piramide 8 

Goud en email 

 

 

10. Armband 

Deze armband bestaat uit tien plaatgouden 

rechthoekjes, die elk de beeltenis dragen van 

Harpokrates (Horus-als-kind).  

 

Op zijn hoofd draagt hij de kroon van Opper- en 

Neder-Egypte, de typische hoofdbedekking van 

Horus. 

 

Meroïtische periode, 30-170 na Chr. 

Meroë 

Goud 



11. Zegelringen 

Vingerringen waren uiterst populair in de 

Meroïtische periode. Zowel mannen als vrouwen 

droegen meerdere ringen, vaak meer dan een per 

vinger. Zegelringen die zijn gegoten in goud of 

zilver en een gem aan de rugzijde bevatten, 

komen het meeste voor.  

 

Vaak hebben deze ringen een religieuze betekenis. 

Omdat het Meroïtische schrift nog niet ontcijferd 

is, is het niet altijd duidelijk wat de afbeeldingen 

betekenen.  

 

 

 



Het wordt vermoed dat sommige ringen dienden 

als talismans of amuletten die de drager macht 

moesten verschaffen of beschermen.  

 

Meroïtische periode, 270 v.Chr-350 na Chr. 

Meerdere vindplaatsen 

 

 

12. Vingerring in de vorm van een cobra  

Deze ring heeft de vorm van een cobra die zich 

opricht en zich beschermend om de vinger 

wikkelt. Het metaal in de tekens op het uitgezette 

deel van het lichaam is weggeschraapt om ruimte 

te maken voor email (dat verloren gegaan is).  

 

 

 



Deze techniek heet champlevé. Deze ring is een 

van de oudste objecten waarin deze techniek is 

toegepast. 

 

Meroïtische periode, 100-320 na Chr. 

Meroë 

Zilver 

 

 

13. Oorhanger met dubbel Hathorkopje 

Oorringen waren zeer populair in Meroïtisch 

Nubië en zijn in zeer veel uitvoeringen bekend. Dit 

is een van de meer complexere. Aan de bovenkant 

bevindt zich een omgekeerde lotusbloem die 

oorspronkelijk opgevuld was met gekleurd email.  

 



Daaraan zijn twee kopjes van de godin Hathor 

opgehangen. Hathor draagt hier haar 

karakteristieke hoofdtooi, een zonneschijf omringt 

door koehoorns.  

 

Meroïtische periode, 90 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Goud en email 

 

 

  



Vitrine W 

 

1. Offertafel van prins Tedeken 

Deze offertafel van prins Tedeken toont een 

tweetal buigende goden. Beiden gieten water uit 

over een tafel vol offers, waarna het wegloopt in 

een hol ovalen gootje.  

 

De hiëroglief op het hoofd van de godin links 

identificeert haar als Nebthet. De god met de 

jakhalskop rechts is Anubis, die duizenden jaren 

eerder in Egypte werd vereerd als beschermer van 

de doden.  

 

 

 



Een offerspreuk in Meroïtisch schrift is 

aangebracht langs de rand van het object. 

 

Meroïtische periode, 200-100 v.Chr. 

Meroë 

Graniet 

 

 

2. Lamp met handvat in de vorm van een paard 

Koningin Amanikhatashan was de enige regerende 

Nubische vorstin uit het midden van de eerste 

eeuw na Christus. Haar piramide bevatte veel 

Romeinse importproducten. Het is daarom 

aannemelijk dat deze lamp, met een handvat met 

een galopperend paard aan het uiteinde, uit de 

Romeinse wereld afkomstig is.  

 



De Romeinse schrijver Plinius beschrijft een 

bezoek aan Meroë door een delegatie van Nero. 

De importproducten in Amanikhatashans graf 

kunnen dus geschenken uit Rome geweest zijn. 

 

Romeins Keizerrijk, 50-75 na Chr. 

Meroë 

Brons 

 

 

3. Hanglamp 

Motieven uit de klassieke mediterrane oudheid 

waren zeer populair tijdens de Meroïtische 

periode. Het is daarom soms moeilijk onderscheid 

te maken tussen geïmporteerde en lokaal 

gefabriceerde voorwerpen.  

 



Deze bronzen lamp, afkomstig uit het graf van 

koning Takideamani, heeft een aantal kenmerken 

die horen bij de mediterrane oudheid, 

bijvoorbeeld een vlamscherm in de vorm van een 

acanthusblad, een rozettenpatroon op het 

dekseltje en een handvat versierd met een 

griffioenskop.  

 

Er bevindt zich echter een Meroïtisch embleem 

aan de bovenkant van de lamp en een inscriptie in 

Meroïtische lopend schrift aan de achterkant van 

het acanthusblad, wat aannemelijk maakt dat de 

lamp een lokaal product is. 

 

Meroïtische periode, 140-155 na Chr. 

Meroë 

Brons 



4. Schaal 

Net als de lamp met het paardenhandvat, werd 

deze grote bronzen schaal gevonden in het graf 

van koningin Amanikhatashan. Het medaillon in 

het midden van de schaal toont een scène uit de 

Griekse mythologie.  

Een jager genaamd Aktaion had de woede 

opgewekt van de godin Artemis. Deze veranderde 

hem in een hert, waarna hij door zijn eigen 

honden verscheurd werd. Mogelijk maakte deze 

schaal deel uit van de geschenken die de koningin 

ontving van een delegatie die door Nero naar 

Meroë gezonden was. 

 

Romeins Keizerrijk, 50-75 na Chr. 

Meroë 

Brons 



Vitrine X 

 

1. Pijlenkoker 

De Nubiërs genoten grote faam als boogschutters. 

Deze pijlenkoker, met de bijbehorende pijlen, 

werd gevonden in een graf. Door de ketting kon 

hij langs het lichaam gedragen worden. Een 

nauwsluitend deksel beschermde de pijlen.  

Op scènes die zijn afgebeeld in de koninklijke 

kapellen van Meroë zijn priesters te zien die 

pijlenkokers en pijlen dragen. Dit suggereert dat 

de pijl en boog een rol speelden in 

begrafenisrituelen. 

 

Meroïtische periode, 150-325 na Chr. 

Meroë 

Brons 



2. Halssnoer 

Tijdens de Meroïtische periode combineren de 

Nubische edelsmeden fraai goudsmeedwerk met 

kralen van glas en halfedelstenen. Carneool is 

bijzonder geliefd in Nubië.  

 

Dit halssnoer heeft 54 holle gouden kralen, die elk 

bestaan uit een driedimensionaal uitgehamerd 

figuurtje gesoldeerd op een platte ondergrond. 

Zoals vaak in Meroïtische sieraden, beelden de 

kralen goden uit. Hier bestaat het onderste deel 

van elke kraal uit een ramskop die een zonneschijf 

draagt.  

 

 



Dit is waarschijnlijk de god Amon. Daarboven is 

een vrouwenkopje met hoge hoofdtooi zichtbaar 

dat mogelijk verwijst naar Moet, Amons gemalin. 

 

Meroïtische periode, 270-50 v.Chr. 

Meroë 

Goud en carneool 

 

 

3. Halssnoer 

Dit halssnoer bestaat uit buisvormige kralen van 

veelkleurig glas gecombineerd met holle gouden 

kralen.  

 

Meroïtische periode, 90 v.Chr.-50 na Chr. 

Meroë 

Goud en glas 



4. Belletjes afkomstig van een paardentuig 

De Meroïtische koningen, koninginnen en andere 

leden van de elite offerden regelmatig dieren bij 

de ingang van graftombes, waaronder paarden. 

Dergelijke belletjes hingen ooit aan een 

paardentuig.  

 

De gegraveerde versieringen hebben verslagen 

vijanden als thema. Twee van de belletjes tonen 

vastgebonden gevangenen met speren of pijlen 

die uit hun lichaam steken, het derde laat gevallen 

soldaten zien die door gieren worden verslonden. 

 

Meroïtische periode, 40-155 na Chr. 

Meroë 

Brons en ijzer 

 



Vitrine Y 

 

Meroïtisch aardewerk 

Fraai versierd aardewerk behoort tot de 

hoogtepunten van de Meroïtische kunst. De 

Meroïtische pottenbakkers combineren op 

creatieve wijze diverse elementen zoals planten, 

dieren en mensen. Ze zijn geïnspireerd door zowel 

plaatselijke Nubische tradities als beelden uit de 

Klassieke wereld.  

Wijnranken waren een populair motief. Dit is niet 

verwonderlijk, aangezien wijn een belangrijk 

importartikel uit het noorden is in Meroïtisch 

Nubië. 

 

Meroïtische periode, 270 v.Chr-350 na Chr. 

Meerdere vindplaatsen 



Vitrine Z 

 

Beeldje van een ram 

Dit beeldje werd gevonden in de binnenhof van de 

grote tempel van Amon te Gebel Barkal.  

 

Het was waarschijnlijk een votiefgeschenk. Amon 

werd vaak afgebeeld als een ram. 

 

Late Napata periode of Meroïtische periode, 500-

300 v.Chr. 

Gebel Barkal 

Zandsteen 

 

 

 

 



Sfinx 

In zowel Egypte als Nubië golden sfinxen als 

iconische symbolen van het koninklijke gezag, 

aangezien ze het hoofd van een vorst combineren 

met het uiterlijk en krachtige lichaam van een 

leeuw.  

 

Omdat deze sfinx gevonden werd te midden van 

puin dat bij de grote tempel van Amon te Gebel 

Barkal lag, is zijn originele context onbekend, net 

als de identiteit van de koning die hij voorstelt. 

 

Meroïtische periode, 50-300 na Chr. 

Gebel Barkal 

Granodioriet 

 


