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Nieuwe ontdekkingen
Egypte

I

n de afgelopen twee jaar zijn er in de omgeving van Sakkara, niet ver ten
zuiden van de grote piramide van Gizeh, verschillende graven ontdekt
uit de periode van het late Oude Rijk. Zo werd eind vorig jaar nog een
graf ontdekt van een koninklijke priester die diende onder farao
Neferirkare. De meeste van die graven waren echter in het verleden al leeg
geroofd en in een aantal gevallen later hergebruikt. Onlangs werd er echter in
dezelfde omgeving een graf blootgelegd dat nog in bijna maagdelijke staat
verkeerde. Weliswaar werd er van de grafinhoud vrijwel niets aangetroffen,
maar de versiering van het graf was nog vrijwel intact.
De toegang tot dit nieuwe graf werd begin april bij toeval ontdekt. Tijdens het
schoonmaken van een graf uit de late tijd stuitten de Egyptische archeologen
op een schuin aflopende gang. Aan het einde daarvan, op een diepte van
ongeveer vijf meter, troffen zij een kleine kamer aan waarvan één zijwand was
versierd met veelkleurige reliëfs. Daarachter lag echter nog tweede een grote
kamer, ‘de feitelijke grafkamer’ aldus Mohammed Megahed, hoofd van het
Egyptische opgravingteam tijdens de persconferentie waarop de vondst werd
bekend gemaakt.
Deze kamer was geheel versierd. Op de wanden, waarop naast scènes uit het
dagelijkse leven ook allerhande religieuze taferelen zijn weergegeven, staat
ook de eigenaar van het graf enkele malen afgebeeld. De naam van de graf
eigenaar Khuwy was ook duidelijk te lezen. Gelet op de grootte van het graf en
de kwaliteit van de versiering is het zeer aannemelijk dat deze Khuwy een hoge
ambtenaar aan het hof van een van de farao’s van de vijfde dynastie moet zijn
geweest. Uit de eerste beelden die zijn verschenen valt in ieder geval al op te
maken dat hij ‘opzichter’ was. Maar waarvan viel er op die beelden niet te zien.
Het is de bedoeling dat dit graf, nadat het is onderzocht, in de loop van volgend
jaar voor het publiek wordt opengesteld.

Kamer in het rijkversierde graf van Khuwy, een hoge ambtenaar van een van de
farao’s van de vijfde dynastie, dat in Sakkara, Egypte, werd blootgelegd.
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Trechter
bekercultuur
in opmars

O

pnieuw heeft DNA-onderzoek
resultaten opgeleverd die het
beeld bevestigen over de grote
veranderingen die er 3000 v.Chr.
in Noordwest-Europa hebben plaatsgevonden.
Archeologen van de Universiteit van Kopen
hagen hebben dankzij DNA-onderzoek aan
kunnen tonen dat de 15 vrouwen en kinderen
die in een massagraf, dat vorig jaar in het
noorden van Polen was ontdekt, bijeen lagen,
nauw verwant waren aan elkaar. Sterker nog;
het onderzoek toonde aan dat ze behoord
hebben tot vier verschillende families. De
slachtoffers stamden af van verschillende
vrouwen, maar het Y-chromosoom was van
alle slachtoffers gelijk. Dit duidt er volgens de
onderzoekers op dat de gemeenschap waar de
slachtoffers toe behoorden een paterlineaire
verwantschapslijn moet hebben gehad.
De opgraving heeft nog meer onthuld. De
slachtoffers behoorden tot een groep die
bekend staat als de ‘kogelamforacultuur’ (naar
hun karakteristieke aardewerk). Deze cultuur
was in de vroege bronstijd de dominante
cultuur in Noordwest-Europa, maar verdween

