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jaren dezelfde gebleven, slechts verschillend in bijkomstige ornamenten.
Wij vinden afbeeldingen ervan onder de offergaven op het grafrelief
uit de 3e dynastie (in kabinet 4, waar het nijlpaard staat) en wij treffen
ze aan in zaal I, kast A, en in zaal II, de zaal van het Nieuwe Rijk, in de kast
met hout- en ivoorskulptuur (kast C). Zoo is het ook met de stoelen, wier
pooten reeds in de eerste dynastie op dierenpooten gelijken (zaal I, kast A),
zooals zij ook nog zijn bij het doodsbed in de Saïtische zaal (zaal III)
en zooals wij ze aan het kleine model van het doodsbed van Osiris (in
de kast in kabinet 10) kunnen zien, tezamen met de leeuwenkoppen aan
het hoofdeinde van het bed. Hoe men op zulke bedden sliep, toonen de
modellen van legersteden met slapende vrouwen, naast welke naakte
kinderen staan (kast F, in zaal III). Een fragment uit vroegeren tijd
van een dergelijke liggende schoone die men den doode medegaf, zien wij
in zaal II (Nieuwe Rijk), in kast H; zij ligt te slapen met naar boven ge-
bogen arm. Deze figuur moest eigenlijk liggen, maar is staande opgesteld,
om de bevalligheid te laten zien, waardoor dit werk uit den lateren tijd
van het Nieuwe Rijk uitmunt.

Het is een voorrecht van Egyptische musea, dat de tentoongestelde
voorwerpen elkaar meer aanvullen, dan in musea met Grieksch-Romeinsche
oudheden (misschien uitgezonderd de Romeinsche musea in de provin-
cies). In zaal II (Nieuwe Rijk) hangt aan den grooten achterwand rechts
een relief. Het vertoont voorstellingen in twee rijen: bovenaan wordt een
sarkophaag een berg opgedragen, (d. w. z. naar de woestijn toe); een
tweede volgde; in zaal III kan men zien, dat de Egyptenaar zich in ver-
scheidene, in elkaar passende sarkophagen liet begraven. In de onderste
rij van het relief marcheeren mannen met allerlei eigenaardige voorwerpen.
Twee dragen doodenfiguren, z.g. „antwoordenden", die het eerst voor-
komen in het Middelrijk (men vergelijke de figuurtjes in kast D, zaal I,
Oude en Middelrijk) en die in grooten getale en ten deele in bijzonder mooie
uitvoering liggen in zaal II, kast H en kast G. De volgende mannen
dragen een plaat, die op de borst gedragen wordt, een amulet, aan een
snoer, en kistjes met stoffen en kostbaarheden. Amuletten van een derge-
lijken vorm kan men in kast F in dezelfde zaal zien liggen; één ervan
bootst door de gele kleur en de bonte versieringen een gesneden gouden
plaat met inlegwerk van half-edelsteen en na; in de koningsgraven zijn
zulke platen dikwijls gevonden. Ook de gaten, waardoor het draagsnoer
getrokken kon worden, zijn aangegeven. De voorstelling is symbolisch en
stelt het zonneschip voor met de jonge zon in de gedaante van een ge-
vleugelden kever.

Ook zijn verschillende kistjes, zooals de dienaren dragen, bewaard ge-
bleven; in dit museum vindt men in zaal III in kast F, waarin de sarko-
phagen voor mummies van dieren staan, een nabootsing in terracotta


