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De teksten met de naam van Koning Ka
(The texts with the name of King Ka)

Sjef Willockx

Summary
This paper deals with those texts that (possibly) contain the name of king Ka, dynasty 0. The following
objectives are pursued:
• to compile a list of sources which is independent from any classification system, and that can
hence be augmented whenever necessary;
• to identify relevant characteristics of the various types of text;
• to study the significance and development of these characteristics;
• to devise a meaningful taxonomy, based on these characteristics;
• and to present a full catalogue of all items, based on that taxonomy.
Kaiser’s suggestion that the serekhs, incised on ceramic vessels, which show vertical lines above the
name may represent the façade of a castle or palace with battlements, is accepted. It is shown that
the serekhs in ink represent a further development of this type, in which a horizontal top line is added
to the design to serve as a roost for the falcon. The former type is labeled an open battlement serekh,
the latter a closed battlement serekh. In addition to this, three specimen are identified in which the
royal name is enclosed in a simple rectangle (a phenomenon also known from Narmer), which is labeled a block serekh. It is furthermore suggested that the writing of this king’s name, with only one
unobtrusive sign, may have prompted the development of the serekh in the first place (at least as far
as southern Egypt is concerned), as a means of highlighting it in texts.
A total of 56 texts are examined. Of these, 13 are found to be problematic: either not a serekh at all
(one of which is believed to be a representation of the hieroglyph M43, “vine on props”), or not a
serekh of Ka, or ancient imitations of Ka-serekhs.
The geographical distribution of the non-problematic serekhs does not support claims for dominion of
Ka over the Delta.
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1. Inleiding
Deze studie betreft teksten waarin (mogelijk) de naam voorkomt van koning Ka, dynastie 0.
De volgende doelen worden daarbij nagestreefd:
• het samenstellen van een bronnenlijst die onafhankelijk is van een classificatiesysteem, en die
daardoor eenvoudig uitgebreid kan worden;
• het identificeren van relevante kenmerken van de verschillende soorten teksten;
• het bestuderen van betekenis en ontwikkeling van deze kenmerken;
• op basis van deze kenmerken een zinvolle indeling van het materiaal maken;
• en een catalogus presenteren in deze indeling.
Koningslijst
In deze studie wordt uitgegaan van de volgende volgorde van koningen die achtereenvolgens geregeerd hebben, eerst over zuidelijk Egypte, later over heel Egypte:
Dynastie 0:
• Iry-Hor
• Ka
Dynastie 1:
• Narmer
• Aha
• Djer
• Djet
De positie van een koning Schorpioen (II) is onduidelijk.

1.1. De bronnenlijst
Jochem Kahl heeft in 1994 een lijst gepubliceerd van alle toen bekende teksten van de periode van
1
dynastie 0 t/m dynastie 3. Daarbij heeft hij de teksten zoveel mogelijk in historische volgorde gezet,
en daarna van een doorlopend volgnummer voorzien. Dit heeft als nadeel dat nieuwe vondsten niet
makkelijk meer op de juiste plaats kunnen worden ingevoegd. Ik geef er in mijn bronnenlijst de voor2
keur aan om de teksten te nummeren per koning, dus niet nnn, maar Ka nnn, Narmer nnn, etc.
Om sorteren met een computerprogramma eenvoudiger te maken maak ik bij de nummering gebruik
van voorloopnullen. Dus niet Ka 1, Ka 2, …. Ka 10, Ka 11, maar Ka 001, Ka 002, etc. Mochten drie
posities ooit onvoldoende blijken, dan kan eenvoudig een extra voorloopnul worden toegevoegd.
Voor de tijd van Ka geeft Kahl 51 bronnen (“Quellen”): zijn nummers 25 t/m 75. Eén van deze bronnen
stamt volgens Kahl weliswaar uit de tijd van Ka, maar bevat zeker geen koningsnaam (nr. 65). Omdat
mijn lijst een ander doel dient dan de zijne – alleen de teksten met een koningsnaam opnemen i.p.v.
3
alle teksten – neem ik dit stuk niet op in mijn catalogus.
Dan blijven er dus 50 over, waarop (mogelijk) de naam van koning Ka staat, of heeft gestaan. Deze 50
worden hier behandeld onder de nummers Ka 001 t/m Ka 050.

1

Kahl 1994.
Een bijkomend voordeel is, dat later zo nodig de hele serie van een bepaalde koning kan worden verplaatst, als
ooit mocht blijken dat de volgorde van koningen niet klopt.
3
Op pagina 7 hieronder wordt Quelle 65 toch kort beschreven.
2
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In 1996 en in 2001 heeft Edwin van den Brink twee studies gepubliceerd over de in aardewerk gegrifte
4
serekhs van dynastie 0 en 1. Omdat hij andere verschijningsvormen van koningsnamen, zoals zegelafrollingen, en teksten die met inkt op aardewerk zijn geschreven, buiten beschouwing laat, komt hij
tot lagere aantallen dan Kahl. Voor de naam van Ka bespreekt Van den Brink 3 exemplaren op intacte
5
vazen, en 13 op fragmenten van aardewerk. Daarnaast toont hij een afbeelding van een houtskool
tekening op een scherf aardewerk uit Adaïma, welke hij ook identificeert als een serekh van Ka: totaal
dus 17 stukken. De meeste hiervan worden ook al door Kahl genoemd: Van den Brink voegt 6 nieuwe
stukken toe. Deze heb ik opgenomen onder de nummers Ka 051 t/m Ka 054, in volgorde van publicatiejaar. Nieuwe ontdekkingen kunnen hierna zo nodig eenvoudig worden toegevoegd.
In de catalogus (vanaf pagina 31 hieronder) worden alle stukken individueel besproken. Over sommige stukken is discussie mogelijk, en in een aantal gevallen zal ik tot de conclusie komen dat ze waarschijnlijk niet de naam van Ka bevatten, of imitatiestukken zijn (waarover straks meer). Toch geef ik
deze stukken een nummer in mijn bronnenlijst: vanwege hun eerdere opname in de publicaties van
Kaiser, Kahl en Van den Brink is negeren geen optie. In de catalogus neem ik ze als laatste op, waar
6
ik ze behandel als “Probleemgevallen.”
In getalsmatige analyses zullen de probleemgevallen steeds buiten beschouwing blijven.
De bronnenlijst, met literatuuropgave, vindt u op pagina 28 hieronder.

1.1.1. Imitatiestukken, non-serekhs, en te ruime interpretaties
Het onderzoek naar de oudste serekhs wordt m.i. gehinderd door een te weinig kritische houding ten
opzichte van het materiaal. Alles wat op een serekh lijkt wordt direct als zodanig geclassificeerd, en
alles wat in een naamvak staat wordt aangezien voor alweer een nieuwe koningsnaam.
Een koningsnaam op een voorwerp verhoogt niet alleen vandaag de waarde ervan, maar deed dit
naar alle waarschijnlijkheid ook in de oudheid al. Door een wijnkruik of zalfpot te voorzien van een
serekh, kon een slimme handelaar mogelijk een hogere prijs voor zijn waar bedingen. In Abydos, op
de gewijde grond van de koninklijke begraafplaats Umm el-Qaab, zou ik een imitatiestuk met de naam
7
van een regerend koning niet zo snel verwachten – maar wel in noordelijk Egypte, op een moment
dat dit nog niet volkomen deel uitmaakt van het rijk. M.i. verklaart dit voor een belangrijk deel het verrassend grote aantal vroege serekhs dat daar gevonden wordt.
Imitatie kan om commerciële motieven, maar ook uit bewondering, of verwondering. Misschien heeft
dat een rol gespeeld in zuidelijk Palestina, waar ook een grote concentratie aan vroege serekhs is
gevonden. De opkomst van een machtig rijk, ver in het zuiden, sprak wellicht tot de verbeelding –
waardoor plaatselijke pottenbakkers nieuwe opdrachten kregen.
Het is maar de vraag of wij ooit alle imitatiestukken kunnen identificeren. Deze stukken zijn immers
wel degelijk duizenden jaren oud, en een goede imitatie is nu eenmaal moeilijk van echt te onderscheiden. Maar als we kritisch naar het noordelijke materiaal kijken, dan kunnen we toch diverse
exemplaren afvoeren. Een gunstige factor hierbij is, dat de schrijfkunst in deze periode nog heel nieuw
was, en bij slechts weinigen bekend. In diverse gevallen verraden de imitators zich door het gebruik
8
van net niet kloppende lettertekens.
Een goed voorbeeld van een imitatiestuk is een aardewerk scherf die in 1959 door S.
9
Yeivin werd gevonden in Tel Gath (later aangeduid als Tel Erani ), in zuidelijk Palestina.
10
Doorgaans wordt dit exemplaar toegeschreven aan Narmer. In UEQ2 en Van den Brink
2001 staat van deze “serekh” het volgende piepkleine tekeningetje:
In de oorspronkelijke publicatie van Yeivin

11

staat de volgende, veel duidelijker tekening:

4

Van den Brink 1996 en Van den Brink 2001.
Van den Brink 2001, p. 51.
6
Dit heeft het bijkomend voordeel dat de bronnenlijst niet gewijzigd hoeft te worden als later zou blijken dat mijn
oordeel onjuist is: het betreffende stuk kan dan eenvoudig “naar boven” worden verplaatst.
7
Het lijkt wél mogelijk dat een blanco of anonieme serekh, of een serekh met een onbekende, “exotische” naam
in Abydos terecht zou komen. Zo’n stuk zou de interesse van de Abydeense machthebbers hebben kunnen opwekken – en een navenant goede prijs hebben kunnen opbrengen. Zie bijvoorbeeld stuk Ka 055 op pagina 53
hieronder.
8
Iedereen die in Egypte wel eens souvenirs heeft gekocht weet precies wat ik bedoel.
9
Zie BMSAES 13, p. 29, n. 8.
10
Zo bijvoorbeeld door Kaiser (UEQ2, p. 263, 41), en Van den Brink (Van den Brink 2001, fragment 75).
11
IES 10, no. 4, p. 193-203. De tekening staat op pagina 195.
5
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Hier is goed te zien dat deze serekh nogal atypisch is. Dit zegt Yeivin er over:
In 1959 the same layer (…) yielded a sherd from the shoulder of a large pot, covered with a highly
burnished red slip and a decorative design of parallel broken lines of incisions round the body. The
sherd bears a graffito (apparently incised before firing) of what looks like a bungled proto-dynastic
12
srx-sign with an unintelligible hieroglyphic sign in the narrow rectangle in the upper part of the srx.
Als ik kijk naar het “decorative design of parallel broken lines of incisions”, dan lijkt mij dit geen Egyptisch werk. Met de serekh zelf is ook heel wat mis:
• De buitenste linker en rechter verticale lijn lopen onder de onderkant een flink stuk door: dat
gebeurt verder nooit.
• De vijf verticale lijnen daartussen lijken, in combinatie met de twee horizontale lijntjes onderaan, op een patroon van blokken of vensters, in plaats van op een in nissen verdeelde façade.
• De genoemde twee horizontale lijntjes (die in het tekeningetje van Kaiser overigens ontbreken) maken feitelijk deel uit van het “decorative design of parallel broken lines.” Dit patroon
loopt dus door de serekh heen.
• De bovenkant van de serekh valt samen met een doorgetrokken horizontale lijn, waardoor de
serekh een vlaggetje aan een waslijn lijkt.
Een authentieke serekh is altijd een volkomen op zichzelf staand object: zonder raakpunten met, of
oversnijdingen van andere voorwerpen. Meer nog dan de onbeholpen vormgeving is het dit aspect
van “vermenging” met de achtergrond dat zonneklaar aantoont dat dit geen zuivere koffie is: degene
die deze serekh aanbracht had de klok wel eens horen luiden, maar wist echt niet waar de klepel hing.
Dat de schrijfwijze van de naam ook wat vreemd is, hoeft dan verder niemand meer te verbazen.
Als we een origineel stuk definiëren als een stuk dat gemaakt is door een oude Egyptenaar die deel
uitmaakte – op welk nederig niveau dan ook – van de hiërarchie aan welks top uiteindelijk de koning
stond, dan is dit geen origineel stuk. Aangenomen dat het wel de bedoeling was dat het op een origi12

IES 10, no. 4, p. 196.
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neel stuk moest lijken,
en, is het dus een imitatiestuk: waarschijnlijk ter plaatse gemaakt, door een plaatplaa
13
selijke (Palestijnse) pottenbakker.
Overigens leidt de
e behoefte om een serekh te vinden niet alleen tot de acceptatie
acceptatie van imitatiestukken,
maar soms ook tot het zien van serekhs waar geen serekh te zien is. Het gaat hier om de volgende
vier stukken:

Ka 039

Ka 041

Ka 044

Ka 052

Zie de besprekingen in de catalogus voor meer details.
Een ander probleem is de interpretatie van lijnen op aardewerk. Niet ieder lijntje hoeft even oud te zijn:
op aardewerk kunnen makkelijk krassen ontstaan. Zeker bij scherven moet men hierop bedacht zijn:
bij een scherf staat immers vast dat er van buiten voldoende
voldoende kracht op het oorspronkelijke stuk vaatvaa
werk is uitgeoefend om het te laten breken. Daarbij – maar ook daarna – kunnen ook andere beschabesch
digingen zijn ontstaan. Bij drie stukken in de catalogus zijn m.i. toevallige beschadigingen ten onrechte
aangezien
ien voor onderdelen van de oorspronkelijke tekening: Ka 056,
05 , Ka 055 en Ka 054
05 (resp. pagina
54, 53 en 57 hieronder). Bij deze stukken is dit vast te stellen omdat ook foto’s voorhanden zijn;
zijn eigenlijk zouden we foto’s moeten hebben van alle ingegrifte stukken.
Ook de twee afbeeldingen van het stuk uit Tel Erani op pagina 4 en 5 hierboven illustreren wat er mis
kan gaan met tekeningen: het
et weglaten van de context leidt tot verkeerde conclusies.
Ka 056
05

Ka 055

Ka 054

Wine Jars,
Jars p. 173

v.d. Brink 1996, pl. 29b

Forgotten serekhs,
serekhs
p. 75, b

v.d. Brink ‘01, p. 53

v.d. Brink 1996, p. 145

Forgotten serekhs,
serekhs
p. 71, 2

(Mijn
Mijn tekening naar Wine
Jars p. 173)
Jars,

v.d. Brink 1996, pl. 29b
(detail)

(G
Geaccentueerd)

Foto

Oorspronkelijke
tekening

Mijn tekening,
resp. bewerkte
foto

13

In BMSAES 13 duidt Eliot Braun deze scherf (en een andere uit Arad) aan als afkomstig van “imported
“
Egyptian jars”” (pagina 29 van het artikel).De focus van zijn artikel ligt echter
echter bij de documentatie van de vindplaats, niet
bij het type aardewerk. Waarom hij aanneemt dat het in dit geval om origineel Egyptisch aardewerk gaat, wordt
niet duidelijk.

6
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1.1.2. Buiten beschouwing gelaten stukken
Ik zal niet ieder stuk dat ooit in verband gebracht is met koning Ka opnemen in de bronnenlijst. Hieronder volgen een aantal stukken waarvan m.i. vaststaat, dat de naam van Ka er niet op voorkomt.

A. Quelle 65
Zoals al genoemd in de paragraaf over de bronnenlijst (zie pagina 3 hierboven) vermeldt Kahl in zijn
bronnenlijst één tekst uit de tijd van Ka welke geen koningsnaam bevat (Quelle 65).

RT II, pl. 13, 90

Het betreft een fragment van een zegelafrolling op klei, door Petrie
gevonden in Abydos, op Begraafplaats B. Helaas geeft hij geen
nadere bijzonderheden over de vindplaats. Dit is zijn hele toelichting: “A small piece of sealing cannot be understood, but it may
14
have some connection with King Ka.” Dat laatste waarschijnlijk
vanwege de “handjes.” Maar noch Kahl, noch Van den Brink zien
hierin de naam van Ka.
Mij doet de afbeelding enigszins denken aan de handjes aan het
einde van de zonnestralen van de Aton.

B. Abydos II, plaat 8, nr. 181
Dit betreft een stuk dat door Petrie is gevonden en gepubliceerd in Ab. II. De foto (plaat 8, nr. 181) is
niet duidelijk genoeg voor reproductie, maar Alejandro Jiménez-Serrano heeft hiervan de volgende
tekening gemaakt:

Uit: Jiménez-Serrano, Chronology and local traditions: the representation of power and the royal
name in the late predynastic period. In: ArchéoNil 13, 2003, p. 97.

De bijhorende tekst van Petrie luidt als volgt:
181-183, the backs of two large tiles, and the front of one showing the ribbing. The wide dovetails
on the back, intended to key into the wall, have two grooves for copper wires to secure them together. Across the back are signs roughly scored before baking ; the royal su(ten) sign is on both,
showing that they were made for the king; and on 181 are two other signs, apparently at right an15
gles to the su, possibly reading as the mouth and hawk. If this is to be read as the Horus Ro it
16
would put these back to the fourth king before Mena, which seems rather too remote; yet the
17
rough style of the signs would agree with that age.
Het gaat hier dus om de achterkant van een muurtegel. Vóór het bakken van de tegel is er op de achterkant iets ingekrast. Jiménez-Serrano ziet hierin een koningslijst met achtereenvolgens de namen
van Iry-Hor, Schorpioen (II) en Ka:
18

However, I follow a different sequence, based on the inscription found by Petrie in the Temenos
of Abydos. The inscription is on the back of a large tile, which shows the nswt-plant together with
three ideograms: a mouth, a scorpion and two arms. The association of the nswt-plant and the
14

RT II, p. 30.
Petrie doelt hiermee op de koning die nu Iry-Hor genoemd wordt.
16
Menes: in Petrie’s visie dezelfde als Aha.
17
Ab. II, p. 26.
18
Jiménez-Serrano doelt hier op de volgorde waarin een aantal koningen van dynastie 0 geregeerd zouden hebben.
15
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three hieroglyphs confirms that the signs were royal names. Thus, the succession of the kings be19
fore Narmer is as follows: Iry Hor, Scorpion II and Ka.
Als dit de vroegste koningslijst ooit was, dan was deze aangebracht op een wel heel bescheiden
plaats: achterop een tegel, tegen een muur geplakt. Het eerste van de drie “ideograms” zou inderdaad
een mond kunnen zijn, maar in het tweede zie ik geen schorpioen, en in het derde niet twee armen.

C. Vaatwerk uit het Main Deposit, Hierakonpolis
In de Main Deposit van Hierakonpolis is een hele serie stenen vaatwerk gevonden met daarop korte
teksten zoals de volgende:

Representation, p. 106:
“Iry-Hor”

Representation, p. 100:
“Schorpioen”

Representation, p. 107:
“Ka”

Het gaat hier om kleine schaaltjes en bekers, gemaakt van calciet (albast). Voor tempelvaatwerk ziet
het er merkwaardig eenvoudig – om niet te zeggen: ruw – uit.
Petrie schrijft over deze stukken:
PL. XXXIV. Dyn. 0. The alabaster dishes outlined here mostly bear inscriptions of the Scorpion
20
king, though some have the Horus Ka.
Jiménez-Serrano volgt Petrie in deze, maar hij ziet bovendien voorbeelden van de naam van Iry-Hor.
Op de drie hierboven afgebeelde exemplaren leest hij achtereenvolgens de namen van Iry-Hor,
Schorpioen II en Ka. Van het tweede stuk zegt hij nog dat het betrekking zou kunnen hebben op “the
21
royal Ka” van koning Schorpioen. Waarom het kA-teken in het laatste geval toch een koningsnaam
22
zou zijn, wordt niet duidelijk.
Een opvallend aspect van de stukken uit Hierakonpolis is, dat het kA-teken in alle gevallen met de
handen omlaag staat getekend, terwijl de naam van koning Ka op alle serekhs uit Abydos met de
23
handen omhoog staat geschreven. Bovendien gaat het in beide series om tientallen stukken: het valt
dus niet aan te nemen dat hier sprake kan zijn van een door het toeval vertekende steekproef. Ik ben
dan ook van mening dat op geen van deze stukken uit Hierakonpolis de naam van koning Ka voorkomt.

1.2. De vindgebieden: Zuid en Noord
Er is nog veel onduidelijkheid over de verschillende fasen waarin de staatkundige eenwording van
Egypte verliep. Het enkele feit dat men een voorwerp met de naam van bijvoorbeeld Ka of Narmer in
een bepaalde plaats heeft aangetroffen betekent nog niet automatisch dat die plaats deel uitmaakte
van het rijk waarover deze vorst regeerde. Deze voorwerpen kunnen daar immers ook terecht gekomen zijn via handel, of als relatiegeschenken – of zelfs ter plaatse gemaakt zijn: zie de paragraaf over
de imitatiestukken op pagina 4 hierboven.
Als we alle vondsten van koningsnamen (incl. de eerder genoemde anonieme en blanco serekhs) uit
dynastie 0 in ogenschouw nemen, dan zien we aan de ene kant een grote concentratie in Abydos in
zuidelijk Egypte, en aan de andere kant een belangrijke serie vondsten vanaf het gebied ter hoogte
van de Fajoem, tot en met zuidelijk Palestina. Alles ten zuiden van de Fajoem-regio zal ik aanduiden
als het zuidelijk vindgebied; vanaf de Fajoem-regio naar het noorden als het noordelijk vindgebied.

19

Representation, p. 97.
Hierakonpolis I, p. 11.
21
Representation, p. 100.
22
Analoog aan het voorgaande stuk zou men immers kunnen veronderstellen dat hier sprake is van “the royal Ka”
van een koning Valk.
23
Zie meer in detail paragraaf 1.3.1 De oriëntatie van de naam, op pagina 10 hieronder, en de Overzichtstabel op
pagina 59.
20
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Het teken voor Noordelijk Egypte dat ook al tijdens dynastie 0 wordt gebruikt (M16) geeft drie papyrusplanten weer op een klomp aarde. Het staat vast dat met dit teken in de historische periode de
neder-egyptische Delta wordt bedoeld, maar de papyrusplant kwam oorspronkelijk overal langs de
rivier de Nijl voor. De reden dat men deze plant toch als karakteristiek voor de Delta zag, zal het voorkomen aldaar zijn geweest van grote papyrusmoerassen – zoals deze vaak te zien zijn op de wanden
van grafkamers. Maar ook de streek rond het Fajoem-meer had waarschijnlijk papyrusmoerassen – en
gezien vanuit Abydos of Hierakonpolis lag deze streek ver naar het noorden. Het lijkt mij dan ook goed
denkbaar dat gedurende dynastie 0 met het teken M16 deze regio werd bedoeld. Mogelijk viert Narmer op het naar hem genoemde palet uit Hierakonpolis een overwinning, niet op de Delta, maar op
het volk van de Fajoem regio.
De vindplaatsen van de 56 stukken die in de catalogus worden besproken zijn als volgt geografisch
verdeeld:

Noordelijk vindgebied:

Zuidelijk vindgebied:
Vindgebied onbekend:
Totaal

Regio

Plaatsen

Zuidelijk Palestina

Tel Lod

1

Ka 056

Delta

Tell Ibrahim Awad
Kafr Hassan Dawood
Helwan

1
1
2

Ka 051
Ka 053
Ka 048 + 049

Fajoem regio

Tarkhan

1

Ka 047

Abydos

47

Overige

Adaïma

1

Ka 052

2

2

Ka 050 + 054

56

56

6

48

Aantal vondsten

Zuidelijk Egypte

(Van den Brink volgt een vergelijkbare indeling: zie zijn tabellen 3a, 3b en 3c in Van den Brink 2001, p.
85-86).

1.3. De ontdekking van koning Ka
Volgens Kaiser en Dreyer vormen de graven B7 en B9 op de Umm el-Qaab te Abydos samen een
24
dubbelgraf voor koning Ka. De ontdekking van deze graven moet waarschijnlijk aan Amélineau wor25
den toegeschreven. Deze Franse wetenschapper, die in Abydos als een ware “schatgraver” te werk
e
ging, werkte hier aan het einde van de 19 eeuw enkele jaren. Toch was het Petrie die het eerst over
deze graven publiceerde – en die daarmee de ontdekking van koning Ka wereldkundig maakte. Na
het vertrek van de Mission Amélineau begon hij eind 1899 met grote ijver aan de taak om te redden
26
wat er nog te redden viel. Zo voortvarend ging Petrie te werk, dat hij al 18 weken na aanvang van de
27
opgravingen een compleet manuscript, mét foto’s en tekeningen, bij de drukker kon afgeven. Een
nadeel van deze voortvarendheid was, dat in die eerste publicatie (The Royal Tombs of the First Dynasty, Part I; 1900) alleen de belangrijkste zaken konden worden behandeld – en koning Ka hoorde
daar niet bij. Pas in Petrie’s tweede publicatie over deze opgravingen (The Royal Tombs of the Earli28
est Dynasties, Part II; 1901) kwam Ka aan bod – en zelfs toen nog maar ten dele. De belangrijke
inktteksten op aardewerk zalfpotten kwamen pas aan de beurt in een derde publicatie, uit 1902: Abydos, Part I.
Petrie ging er van uit dat alleen B7 van Ka was:

24

UEQ2, p. 235.
Zie UEQ2, noot 58 op p. 226, voor een reconstructie van de activiteiten van Amélineau in dit gebied.
26
Zie RT I, met name p. 1-2, voor een duidelijke beschrijving van Petrie’s gevoelens aangaande Amélineau en
diens methoden.
27
RT I, p. 1.
28
Merk op dat de titel licht gewijzigd is ten opzichte van de vorige publicatie: in dit werk komen nl. ook twee grae
ven aan bod uit de 2 dynastie: van Peribsen en Khasekhemwy.
25
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RT II, p. 7:
The oldest tomb that we can definitely assign is that marked B7, the tomb of King Ka. (….) The
broken pottery mixed with the sand, which filled it, largely consisted of cylinder jars, like the later
prehistoric form W80 (see Naqada, pl. xxxii.) and these had many inscriptions on them, written in
ink with a brush, most of which showed the name of Ka in the usual panelled frame .There can
therefore be no doubt of the attribution of this tomb.
RT II, p. 5:
The tomb of Ka is certain, as it was still full of cylinder jars, many of which bore his name; and the
29
only other things of his were found some [distance] on either side, at [B] 11 and [B] 15.
Pas in zijn derde publicatie over deze opgravingen behandelt hij de inktteksten. De kleinere aardewerken potten zijn dan inmiddels schoongemaakt, en de teksten gekopieerd.
Ab. I, p. 3:
The earliest royal tomb that can yet be placed in the series is that of king Ka, which was described
in the last volume (Royal Tombs, ii, p. 7). Within the chamber were hundreds of fragments of cylindrical jars, some of them with cross-lined pattern copied from cordage. Such jars are well known in
the later prehistoric pottery, and belong to the sequence date 78 in that scale. On many of these
jars are inscriptions, roughly written in ink with a brush; and on comparing all of the fragments, I
have succeeded in putting together those which are copied in plates i., ii., and iii.
Over de gebruikte lettertypen zegt Petrie:
[They] prove that at that age writing was so familiar that a rapid form of it was freely used to write
on dozens of common pottery jars.” (Ab. I, p. 3).
Hier valt wel iets op af te dingen. Het gaat niet zomaar om aardewerken potten, maar om potten met
reukwaren: kostbaarheden voor de koning. De routineuze schrijfstijl wordt feitelijk alleen bewezen voor
het personeel van de koninklijke schatkamer, dat deze teksten waarschijnlijk aanbracht op het moment dat de goederen arriveerden. De routine die zij in deze teksten aan de dag leggen kan goed
verklaard worden uit honderden keren precies hetzelfde te moeten opschrijven – en zegt dus niets
over hoe wijdverbreid het gebruik van het schrift in die periode was.

1.3.1. De oriëntatie van de naam
Toen Petrie in RT II voor het eerst materiaal van Ka opnam, presenteerde hij op zijn Plaat 13 een
aantal stukken als volgt:

RT II, pl. 13, z.n.

RT II, pl. 13, “B15”

RT II, pl. 13, “B7”

RT II, pl. 13, 89

RT II, pl. 13,
“B11”

Ka 046

Ka 044

Ka 039

Ka 040

Ka 043

Toevallig betrof het hier allemaal fragmenten waarbij een bepaalde oriëntatie zich niet bij voorbaat
opdrong, dus Petrie moest op zijn gevoel afgaan. In het eerste, tweede en derde stuk zag hij een paleisfaçade, waarbij volgens hem de verticale streepjes onder de naam moesten staan. Dat liet nog de
vraag open welke stand van het kA-teken de juiste was. Blijkbaar waren het eerste en tweede stuk
voor hem richtinggevend, want voor het vierde en vijfde koos hij ook voor de stand waarbij de handen
omlaag wijzen.
30

The ka arms are turned downward more usually than upward in this name.

29

B11 is niet een graf, maar het gebied tussen B1/B2 en B7/B9 (IÄF I, p. 206). B15 is, met B10 en B19, één van
de drie grafkamers van het graf van Aha.
30
RT II, p. 30.
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Pas na de publicatie van RT II ging hij de inktteksten bestuderen. Bij die teksten maakt in bijna alle
gevallen een valk deel uit van het beeld, waardoor de oriëntatie daar wél direct duidelijk is. Nu bleek
31
dat in die exemplaren de handen van het letterteken ondubbelzinnig naar boven wezen.
Hierdoor moest Petrie terugkomen op zijn eerdere interpretatie:
The instances scratched on pottery (R. T. ii, pl. xiii) should probably all be turned, with the ka arms
upwards, and the panel strokes above them. It is evident that the position of the panelling strokes
32
was changed between the time of Ka and that of Narmer.
Petrie moet nu wel met een andere verklaring komen voor de vorm van de serekh:
From later instances this panelling certainly is copied from the front of a building, tomb, or palace:
so here we must take it as such, and see the space below it, which contains the sign, as equivalent
33
to the doorway of the building.
Voor één stuk maakt hij een uitzondering:
38 shows that in one case, at least, the panel strokes were put below and the arms hang down, as
34
the suten sign unquestionably shows which way up this is.
Het gaat hierbij om dit stuk, dat in de catalogus ook nummer 38 heeft gekregen):

Ab. I, pl. 3, 38
Ka 038

Petrie interpreteerde het toegevoegde teken aan de rechterkant als het teken M 23 (sw).
In 1963 publiceert Kaplony zijn standaardwerk “Inschriften der Ägyptische Frühzeit” (IÄF) een werk dat
onmisbaar blijft voor iedereen die de teksten van de proto- en vroegdynastische periode bestudeert.
Hij meende, dat deze naam als Sekhen gelezen moest worden. Kahl geeft de volgende samenvatting
van Kaplony’s argumentatie:
Kaplony las den Königsnamen als sxn mit der Begründung, daß die geöffneten Arme fast stets der
Nischengliederung zugewendet blieben, also das Serech mitsamt dem eingeschriebenen Namen
einfach umgedreht werden könne. Weil bei den Horusnamen anderer Könige die
Nischengliederung im unteren Teil des Serech angegeben ist, ist für Kaplony
35
Schreibung des Königsnamens.

die ursprüngliche

Vanaf 1977 begint het DAIK in Abydos met de her-opgraving van de graven op de Umm el-Qaab –
waaronder Begraafplaats B. Kaiser en Dreyer komen tot de conclusie dat er in het oudste deel van
Begraafplaats B drie dubbelgraven liggen: B1/B2, B7/B9, en B17/B18. Ze wijzen deze graven uitein36
delijk toe aan resp. Iry-Hor, Ka en Narmer.
De opgravingen van Kaiser en Dreyer brengen veel nieuw materiaal aan het licht, ook van deze drie
vroege heersers. Over een nieuw fragment met de naam van Ka, gevonden oostelijk van B7/B9,
schrijft Kaiser:
Aufgrund der hier durch die Wellenverzierung gesicherten Stellung des srx mit Nischengliederung
oben und des Strichverlaufes bei Ritzungen, die meistens oben spitz und unten stumpf enden, sind
Petries Abbildungen von Ritzmarken RT II, Taf. XIII und Ab. I, Taf. III, 37 um 180° zu drehen. Fraglich bleibt allein die Orientierung von Ab. I, Taf. III, 38, wo weder der Strichverlauf noch das sw31

Zie o.a. de voorbeelden op pagina 16 hieronder.
Ab. I, p. 4.
33
Ab. I, p. 4.
34
Ab I, p. 4.
35
Kahl 1994, p. 38.
36
UEQ2, p. 235+238.
32
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ähnliche Zeichen (das als solches aber keineswegs gesichert ist) neben dem srx eine Richtungs37
festlegung ermöglichen.
(De onderstreping is van mij.) Kaiser voegt dus een nieuw beoordelingselement toe aangaande de
oriëntatie van de lettertekens: het van boven (spits) naar beneden (stomp) verlopen van de kerfrichting. (Overigens “corrigeert” Kaiser hier Petrie, terwijl Petrie zelf in Ab. I ook al schreef: “The instances
38
scratched on pottery (R. T. ii, pl. xiii) should probably all be turned.” )
Ook Kaiser maakt dus een uitzondering voor stuk 38 – net als Petrie, zij het met een vraagteken.
In zijn al eerder genoemde studie uit 1994 geeft Kahl een overzicht van de voorkomende variabiliteit
m.b.t. de oriëntatie van lettertekens gedurende dynastie 0-3 in het algemeen. Deze variabiliteit is gering:
Wenn auch relativ selten, so sind doch Drehungen der Grapheme um 90° oder um 180° in Quellen
39
belegt, deren korrekte Schreibung außer Zweifel steht.
Voor een omkering van 180° vertikaal geeft hij slec hts drie voorbeelden:
• De omkering van het kA-teken in de titel Hm-kA; dit is een monogramachtige schrijfwijze die ook later heel gebruikelijk is.
• Een eenmalige omkering van het teken W22 in een titel onder Narmer.
• En de mogelijke omkering van het teken kA / sxn, in de naam van koning
40
Hm-kA
Ka.
41
Aan het laatstgenoemde voorbeeld wijdt hij vervolgens een uitgebreide analyse. Met betrekking tot
het hiervoor al genoemde stuk Ka 038 sluit hij zich aan bij de eerder aangehaalde visie van Kaiser, nl.
dat de bedoelde stand van de handen niet is te bepalen. Er is echter een vergelijkbaar stuk gevonden
in graf B1 (toegeschreven aan Iry-Hor):

42

Uit graf B1

Ka 038

Aangezien deze twee stukken uit ten naaste bij dezelfde tijd stammen, en het tweede stuk overduide43
lijk zó georiënteerd moet worden, valt m.i. aan te nemen dat dit ook geldt voor het eerste stuk.
Daarmee is ook voor dit exemplaar vastgesteld, dat de handen omhoog wijzen.
Uiteindelijk concludeert Kahl dat er slechts twee exemplaren zijn waarin vaststaat dat de naam geschreven wordt met de handen naar onderen: Quelle 63 (= Ka 039) en Quelle 74 (= Ka 049).

Ka 039

Ka 049

Hij beschouwt dit als een voorbeeld van variabiliteit m.b.t. het gebruik van het teken kA, m.a.w.: het
gaat steeds om hetzelfde teken, in dezelfde betekenis, maar dan af en toe anders georiënteerd. Niet44
temin blijft hij de naam van koning Ka in zijn Quellenliste steeds weergeven als: Sechen/Ka.

37

UEQ2, p. 229, n. 65. Dit betreft stuk Ka 042 in de catalogus.
Zie pagina 11 hierboven.
39
Kahl 1994, p. 36.
40
Kahl 1994, p. 37-38.
41
Kahl 1994, p. 38-40.
42
RT I, pl. 44, 8.
43
Ook Dreyer ziet dit blijkbaar zo: zie U-j, afb. 56 op pagina 85.
44
Kahl 1994, p. 173-176.
38
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Echter: Ka 039 is m.i. geen serekh, en moet waarschijnlijk 180° gedraaid worden, terwijl Ka 049 m.i.
een imitatiestuk is (zie voor de details de catalogus). Mijn conclusie is dan ook, dat – met uitzondering
van de monogram-achtige notatie van Hm-kA – verticale omkering van het schriftteken kA gedurende
dynastie 0-3 niet is aangetoond.
Ik heb aan de Overzichtstabel (op pagina 58 hieronder) kolommen toegevoegd voor de oriëntatie van
het schriftteken kA. Hieruit blijkt, dat de oriëntering met de handen omlaag alleen voorkomt in stukken
die ik als probleemgevallen heb geclassificeerd.
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2. De serekh
2.1. De serekh, algemeen
De koningen van het historische Egypte beschikten over een titulatuur bestaande uit meerdere namen, titels en bijnamen. Het oudste onderdeel van deze titulatuur is de Horusnaam, zo genoemd omdat deze wordt voorafgegaan resp. wordt bekroond door een beeltenis van de god Horus in de vorm
e
e
van een valk. Vanaf koning Djet (4 koning van de 1 dynastie) is de grafische weergave van deze
45
46
naam op hoofdlijnen volkomen gefixeerd. Hier een karakteristiek voorbeeld van deze koning:

Van boven naar beneden kunnen we de volgende beeldelementen onderscheiden:
• een valk, als symbool voor de god Horus,
• de naam van de koning in een rechthoekige omlijsting,
• en een schematische weergave van een paleisfaçade.
De paleisfaçade maakt duidelijk dat dit de naam is van de koning. De afbeelding van de valk geeft aan
dat de koning onder de bijzondere bescherming staat van – of mogelijk zelfs gezien moet worden als
een incarnatie van – de god Horus.
De onderste twee elementen – rechthoek en paleisfaçade – staan later bekend als de serekh (srx). In
het schrift wordt een miniatuur afbeelding hiervan gebruikt als determinatief voor dit woord. In horizontaal schrift wordt het determinatief meestal een kwartslag gedraaid:

Uit deze schrijfwijze volgt, dat met het woord serekh niet mede de valk wordt bedoeld. De valk staat
47
op (of voor ) de serekh, maar is er geen onderdeel van. In schema:

Valk

48

Horusnaam
Naamvak
Serekh
Paleisfaçade

Het woord srx betekent letterlijk: laten weten, of: doen kennen. Anders gezegd: kond doen. De serekh
is dus een banier of standaard voor het verkondigen van de koningsnaam.
Onder Djet’s onmiddellijke voorgangers (Djer, Aha, Narmer en Ka) is de vormgeving van de serekh
nog volop in beweging. De bovenzijde van het naamvak is meestal vlak (horizontaal), maar kan ook
nog hol (concaaf) zijn. De paleisfaçade ontbreekt soms: dan staat de naam dus alleen in een rechthoekig naamvak. Soms ook staat er een serie verticale lijntjes boven het naamvak.
We zullen in deze studie iedere vorm van omkadering van de koningsnaam een serekh noemen. De
latere standaardvorm zullen we aanduiden als de paleisfaçade-serekh, en de vorm die alleen bestaat

45

De vorm van de valk, en de vorm van de paleisfaçade, blijven altijd enigszins variabel.
IÄF III, 32a.
47
In horizontale schriftregels.
48
Incidenteel het Seth-dier, of de valk + het Seth-dier.
46
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uit een naamvak als de blokserekh. Zoals we nog zullen zien zijn er onder Ka nog twee andere ses
rekh-vormen
vormen in gebruik geweest.
Functioneel is er geen verschil tussen bijvoorbeeld de paleisfaçade-serekh
serekh en de blokserekh: beide
dienen om de naam van de koning te accentueren. De vorm met paleisfaçade is gewoon meer gemogem
numentaliseerd
mentaliseerd dan de blokvorm. De valk voegt wél
w l een extra functioneel element toe, nl. uitdrukking
geven aan de bijzondere relatie tussen de koning en de god.
Pas vanaf Aha staat het vast, dat de serekh altijd gezien wordt als een onderdeel van de Horusnaam;
H
49
dit blijkt uit het nooit meer voorkomen van de serekh zonder de Horusvalk.

2.2. De serekhs van Ka
Laten we beginnen met de serekhs, ingekrast op aardewerk,
aardewerk met verticale streepjes boven de naam.
Zoals we al zagen was Petrie heel verbaasd toen hij uiteindelijk
uiteindelijk moest concluderen dat dit de juiste
50
51
oriëntatie was. Hier zijn de vier stukken van dit type serekh:

Ka 037

Ka 038

Ka 042

Ka 046

Qua stijl zijn deze stukken duidelijk aan elkaar verwant.
In het hiëroglyfenschrift komen we enkele tekens tegen waarop dit soort streepjes ook voorkomt,
voorkomt
bovenop een rechthoek.. De belangrijkste twee zijn O11 en O13:

O11
“Palace with battlements”

O13
“Battlemented enclosure”

Kaiser heeft al op deze overeenkomst gewezen:
Bemerkenswert für die Entwickelung des Serech – auf die hier und im folgenden jedoch nicht nän
her eingegangen werden soll – ist, daß auf diese Weise ein erheblicher Teil der Serech des Ka oho
ne Falken keinen oberen Querabschluß hat und die aufrechten
aufrechte Striche wie eine Reihe von Zinnen
52
o.ä. wirken.
Het lijkt mij dat Kaiser’s veronderstelling dat de streepjes boven de naam van Ka “tinnen” (kantelen)
zouden kunnen zijn, correct is. Dit betekent dus dat we het kader rond de naam van Ka in deze gevalgeva
53
len kunnen zien als de gevel van een versterkt paleis,
p
ongeveer zoals getoond op O11. Het lijkt me
dat dit goed past bij het oorlogszuchtige karakter van deze tijd.
Maar hoe dan de in inkt geschreven exemplaren te beoordelen?
Wat opvalt is, dat de verticale streepjes boven de naam vaak niet tot bovenaan toe doorlopen. Dit is
54
het geval bij de volgende 18 exemplaren:
49

De betekenis hiervan moet niet worden onderschat. Vanaf Aha is de aanwezigheid van de valk op de serekh zó
onontkoombaar, dat het eerder soms ontbreken ervan m.i. betekent dat de verbinding Koning  Horus dan nog
in statu nascendi is.
50
Zie pagina 11 hierboven.
51
Petrie kende alleen de stukken Ka 037, Ka 038 en Ka 046: Ka 042 is pas in 1980-1981
1980 1981 gevonden door Kaiser
en Dreyer.
52
UEQ2, p. 262, n. 194a.
53
Ook Van den Brink sluit zich hierbij aan (Van
(
den Brink 2001, p. 56).
54
Omwille van de duidelijkheid heb ik bij een aantal stukken de voor deze beoordeling niet-relevante
niet
delen van
de afbeelding weggelaten. Zie de catalogus voor de volledige afbeeldingen.
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Ka 001

Ka 002

Ka 003

Ka 004

Ka 009

Ka 010

Ka 015

Ka 018

Ka 020

Ka 021

Ka 022

Ka 023

Ka 024

Ka 025

Ka 026

Ka 034

Ka 035

Ka 045

Dat de verticale streepjes boven de naam niet helemaal doorlopen tot aan de bovenste afsluiting lijkt
mij te betekenen, dat men hier pas in tweede instantie het beeld van de valk heeft willen toevoegen
aan het beeld van een versterkt paleis. Om te voorkomen dat het er uit zou zien alsof de valk gespietst werd op de kantelen, heeft men daarboven een horizontale “zitgelegenheid” gecreëerd.
Het is ongetwijfeld lastiger om de verticale streepjes niet door te laten lopen, dan om ze gewoon aan
te laten sluiten op de bovenste afsluiting. We moeten dus wel aannemen, dat in deze gevallen het niet
doorlopen van de streepjes ook zo bedoeld was. Wat uiteraard niet betekent dat, waar de streepjes
wél doorlopen, het niet zo bedoeld was. Laten we die 9 exemplaren eens nader bekijken:

Ka 005

Ka 006

Ka 011

Ka 016

Ka 028

Ka 030

Ka 031

Ka 033

16

Ka 019
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Het lijkt me, dat deze stukken minder zorgvuldig getekend zijn dan de andere – wat zou passen bij de
veronderstelling dat het niet doorlopen van de streepjes steeds de bedoeling was.
55
De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van alle stukken in inkt op aardewerk:
Nummer
Ka 001
Ka 002
Ka 003
Ka 004
Ka 009
Ka 010
Ka 015
Ka 018
Ka 020
Ka 021
Ka 022
Ka 023
Ka 024
Ka 025
Ka 026
Ka 034
Ka 035
Ka 045

Verticale streepjes tot
bovenaan?
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nummer
Ka 005
Ka 006
Ka 011
Ka 016
Ka 019
Ka 028
Ka 030
Ka 031
Ka 033
Ka 007
Ka 008
Ka 012
Ka 013
Ka 014
Ka 017
Ka 027
Ka 029
Ka 032

Verticale streepjes tot
bovenaan?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
?
?
?
?
?
?
?
?
?

18 x Nee
9 x Ja
9x?
36 totaal
Dus in twee-derde van de gevallen waarin het bepaalbaar is, lopen de streepjes niet tot bovenaan
door.
We zullen voortaan onderscheid maken tussen de open kantelenserekh (zonder bovenste afsluitende
lijn), en de gesloten kantelenserekh (mét bovenste afsluitende lijn). De 9 hierboven getoonde gevallen
waarin de verticale streepjes toch tot bovenaan doorlopen, zijn minder goed uitgevoerde exemplaren
van de gesloten kantelenserekh.
De open kantelenserekh komt dus voor als ingegrifte tekens, alle zonder valk. De gesloten kantelen56
serekh komt voor als inktteksten, bijna altijd mét valk. Net als de ingegrifte stukken vormen de stukken met inktteksten duidelijk een groep: ze vertonen onderling belangrijke stilistische overeenkomsten.
Gezien de latere ontwikkeling, waarin de valk op de serekh een vast element blijft, veronderstel ik dat
de open kantelenserekh (zonder valk) de oudste variant is, en dat de valk er later aan toegevoegd is,
wat leidde tot de vorming van de gesloten kantelenserekh.
Het is opvallend dat de open kantelenserekh alleen voorkomt op grote kruiken, ingegrift tijdens de
vervaardiging, terwijl de gesloten kantelenserekh alleen voorkomt op kleinere zalfpotten, aangebracht
met inkt. Als de laatste categorie specifiek voor het graf van Ka was bedoeld, dan zou dit kunnen betekenen dat deze groep stamt uit het allerlaatste jaar van zijn regering, of zelfs uit de periode onmiddellijk na zijn dood, tijdens de uitvaartceremoniën. Dit zou passen bij de veronderstelling dat de variant
met de valk een latere ontwikkeling is geweest.

55

Ik heb hier twee stukken weggelaten, omdat ik deze zie als imitatiestukken: de nummers Ka 047 en Ka 050. In
beide lopen de streepjes niet door tot aan de bovenste afsluiting.
56
Zie de Overzichtstabel op pagina 59 hieronder. In de categorie van teksten, gegrift op aardewerk voor het bakken, komen ook twee gesloten kantelenserekhs voor: Ka 048 en Ka 054. Dit zijn echter allebei probleemstukken
(zie de detailbeschrijvingen in de catalogus.)
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2.2.1. De blokserekh
Uit zuidelijk Egypte (Abydos) zijn drie voorbeelden bekend waarin de naam van Ka blijkbaar in een
simpele rechthoek of vierkant is geschreven: de blokserekh.

Ka 040
(zegelafrolling op klei)

Ka 036
(gegrift op aardewerk)

Ka 043
(gegrift op aardewerk)

(Zie voor mijn reconstructietekeningen van Ka 036 en Ka 043 de catalogus hieronder, op pagina 33.)
Toch moet gezegd worden dat het bewijsmateriaal voor het bestaan van de blokserekh onder Ka niet
ruim is: geen van de drie beschikbare voorbeelden is helemaal compleet. Eigenlijk is het belangrijkste
argument om voor Ka het bestaan van de blokserekh aan te nemen het vóórkomen ervan onder Narmer. Van Narmer zijn de volgende exemplaren bekend:

IÄF III, 34
(zegelafrolling op klei)

IÄF III, 35A
(zegelafrolling op klei)

IÄF III, 35B
(zegelafrolling op klei)

Het stuk Ka 040 is ook een zegelafrolling, en lijkt daarmee het meest op de voorbeelden van Narmer.
Bij Narmer komt – in het bewaarde materiaal – alleen de vorm zonder valk voor. Bij Ka heeft één
exemplaar zeker de valk (Ka 036), terwijl bij Ka 043 mogelijk een valk heeft gestaan. Misschien is de
toevoeging van de valk aan de blokserekh een experiment geweest, dat men later weer heeft laten
vallen.

2.2.2. De koningsnaam zonder serekh
Tijdens de proto-dynastische periode wordt de naam van de koning soms zonder enige vorm van omlijsting geschreven. Voor Schorpioen (II) en Iry-Hor is dit steeds het geval, voor Narmer een enkele
57
keer. Jiménez-Serrano deelt deze groep in als zijn Categorie A: “Ideograms and phonetic signs”.
Voor zover nu bekend duikt – althans in Abydos – de koningsnaam in een serekh voor het eerst op
onder Ka. Zoals we al gezien hebben, ontbreekt bij een deel van Ka’s serekhs de afbeelding van een
valk. Dit betekent dat de associatie van de valk met de koning niet de reden was voor de introductie
van de serekh.
Wat was dan wél de reden daarvoor?
58
De oudste vermeldingen van het letterteken kA komen voor in teksten van Iry-Hor. Uit de tijd van
koning Ka kennen we alleen het gebruik van dit teken in diens naam. Vanaf koning Djet tot aan het
57

Representation, p. 97. Jiménez-Serrano noemt ook een aantal vroege koningslijsten uit Abydos als voorbeelden uit deze categorie, maar dit lijkt me niet terecht. Inderdaad worden in deze lijsten op zegelafrollingen de
Horus-namen van een aantal koningen uit de eerste dynastie gegeven, zonder dat deze in een serekh staan. Dit
zijn echter opsommingen van koningen die op dat moment dood zijn, en vermoedelijk vond men het niet passend
om hen dan nog als Horus aan te duiden. Na zijn dood werd de koning immers Osiris, en werd zijn opvolger de
nieuwe Horus-in-het-paleis. Afgezien van deze koningslijsten komen na Narmer, voor zover mij bekend, geen
Horus-namen zonder serekh meer voor.
58
Afbeeldingen: UEQ2, p. 234, afb. 10c + 10d. In Kahl 1994: Quelle 22-23.
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e

einde van de 1 dynastie komen we het echter zeer frequent tegen als “potmark:” zie RT I, plaat 47 en
48.
We mogen wel als vaststaand aannemen, dat er gedurende dynastie 0 veel meer gebruik werd gemaakt van het schrift, dan blijkt uit de nu nog voorhanden resten. De kans lijkt mij dan ook groot, dat
het teken kA al onder koning Ka een “gewoon” letterteken was. In dat geval kan men de behoefte gevoeld hebben om het teken, wanneer dit gebruikt werd voor het schrijven van de koningsnaam, op één
of andere wijze te accentueren, zodat voor iedere lezer direct duidelijk zou zijn: dit is de naam van de
Koning! Mogelijk bestond de eerste poging daartoe uit een simpele omkadering van het teken. In dat
geval kan de blokserekh de oervader van alle serekhs zijn geweest. De namen Schorpioen en Iry-Hor
hadden een dergelijke omkadering niet nodig, omdat ze voldoende herkenbaar waren.
Onder Narmer komt de “los” geschreven koningsnaam nog een enkele keer voor (bijv. op de voorzijde
van het Narmerpalet), maar vanaf Aha stopt dit geheel.
Jiménez-Serrano ziet ook een aantal voorbeelden van het gebruik van de koningsnaam-zonder-meer
onder Ka. Zie paragraaf 1.1.2 Buiten beschouwing gelaten stukken op pagina 7 hierboven, onder B en
C, voor mijn kanttekeningen daarbij.
In het nu beschikbare materiaal zie ik geen voorbeelden van de schrijfwijze van de naam van koning
Ka zonder omkadering.

2.2.3. De paleisfaçade-serekh
Vijf serekhs in de catalogus zijn – of lijken – een paleisfaçade-serekh.

Ka 055
(Abydos)

Ka 051
(Tell Ibrahim Awad)

Ka 056
(Tel Lod)

Ka 049
(Helwan)

Ka 053
(Kafr Hassan Dawood)

Ka 055 is feitelijk een anonieme serekh, gevonden in B19 (graf van Aha), en valt dus af. Wat aan de
overblijvende vier stukken opvalt is, dat er geen twee hetzelfde zijn (zelfs niet bij benadering), en dat
ze alle vier uit het noorden komen: 3 x de Delta, en 1 x zuidelijk Palestina (Tel Lod). Verder valt op dat
bij Ka 051 en Ka 056 de vormgeving gebrekkig is, en dat bij Ka 049 de naam ondersteboven staat (zie
ook de catalogus voor een uitgebreidere beschrijving). Alleen op Ka 053 valt niets aan te merken.
Dat de vier paleisfaçade-serekhs met de naam van Ka onderling geen enkele overeenkomst vertonen
maakt duidelijk, dat ze niet uit één centraal aangestuurde organisatie komen. Dat spoort niet met het
normale beeld van de doorgaans strak geleide Egyptische hofcultuur. De serekhs uit de andere groepen – met name de open en gesloten kantelenserekhs – vertonen wél de kenmerken van een gezamenlijke herkomst, als kwamen ze uit één atelier of school.
Zoals hiervoor al betoogd, lijkt het erop dat er onder Ka een evolutie heeft plaatsgevonden van de
blokserekh naar de open kantelenserekh, en van daar naar de gesloten kantelenserekh. Als het hof
van Ka op enig moment nog een andere vorm van de serekh had willen uitproberen, dan zouden ze
daar zeker “thuis”, in Abydos, mee begonnen zijn. Er zou dan wel een heel bijzonder toeval voor nodig
zijn geweest, om te maken dat er alleen in het noorden paleisfaçade-serekhs bewaard gebleven zijn.
Als de ontwikkeling van een paleisfaçade-serekh het werk zou zijn geweest van het hof van Ka, dan
zouden we bovendien moeten aannemen dat die ontwikkeling volgde op de hiervoor al geschetste
stappen in de evolutie van de serekh. Immers, de paleisfaçade-serekh zal uiteindelijk de vaste vorm
worden. In dat geval zouden dit wel heel veel achtereenvolgende stappen zijn geweest voor de regering van één koning.
Uit de proto-dynastische periode zijn diverse typen serekh bekend mét paleisfaçade, waaronder een
grote groep zogenaamde blanco en anonieme serekhs. Ruim tweederde daarvan is gevonden in het
59
noordelijk vindgebied. Dat is geen bewijs voor een noordelijke herkomst van deze vorm, maar het is
wel opmerkelijk. Als dan van Ka alleen paleisfaçade-serekhs bekend zijn uit het noorden, dan lijkt mij
59

Zie tabellen 3a, 3b en 3c in Van den Brink 2001, p. 85-86.
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dit te suggereren dan men in het noorden soms imitatiestukken heeft gemaakt, met de naam van Ka,
60
maar dan in een vormgeving, ontleend aan een (noordelijke) paleisfaçade-traditie. De vormfouten
die aan de nummers 051, 056 en 049 kleven, passen ook eerder bij imitatiestukken, dan bij authentieke stukken.

2.2.4. Holle bovenkant
Gedurende de proto- en vroegdynastische periode komen we met enige regelmaat serekhs tegen met
een holle (“concave”) bovenkant. In de Ka-catalogus is dit fenomeen 5 maal vertegenwoordigd, maar
dit zijn geen van alle authentieke Ka-serekhs:

Ka 041

Ka 049

Ka 050

Ka 056

Ka 055

(geen serekh)

(imitatie serekh)

(imitatie serekh)

(imitatie serekh)

(anonieme serekh)

(Zie de besprekingen in de catalogus voor de details.)
Een minder zorgvuldig getekende bovenkant kan bedrieglijk veel lijken op een holle bovenkant. Ik ga
er van uit dat bij alle gevallen van de (open of gesloten) kantelenserekh de bovenkant bedoeld is als
vlak / horizontaal, met uitzondering van het hierboven getoonde exemplaar Ka 050. In deze heel zorgvuldig getekende serekh lijkt de holle vorm nadrukkelijk zo bedoeld (wat één argument te meer is om
het als een imitatiestuk aan te merken).
Hoewel de holle bovenkant voorkomt op onbetwiste serekhs van Narmer, van Aha én op anonieme
serekhs, is dit fenomeen voor authentieke Ka-serekhs dus niet aangetoond.

2.2.5. De kijkrichting van de valk
Als we de probleemgevallen buiten beschouwing laten, dan zijn er 30 exemplaren waarbij een valk
aanwezig is, of waarschijnlijk aanwezig was. Van 28 valken kan de kijkrichting worden bepaald.
Slechts in 2 gevallen is deze kijkrichting naar links: op twee blokserekhs, ingegrift op aardewerk voor
het bakken. De 26 andere valken kijken naar rechts, en bevinden zich op een gesloten kantelenserekh, in inktteksten op aardewerk.
In de inktteksten staat de serekh steeds in een schriftelijke context, die van rechts naar links wordt
gelezen. In die context is het logisch dat de valk naar rechts kijkt. Het naar links kijken van de valk is
in de stukken van Ka dus beperkt tot het meer emblematisch gebruik van de serekh.
(Overigens wordt in vier van de vijf probleemgevallen met een valk dezelfde systematiek gevolgd: zie
de Overzichtstabel op pagina 59 hieronder.)

60

Hoe sterk de invloed van de paleisfaçade-vorm was, blijkt wel uit hert feit dat van de 6 Ka-vondsten in het
noordelijk vindgebied (zie de tabel op pagina 9 hierboven) er 4 geïnspireerd lijken te zijn door deze vormgeving.
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3. De context van de serekh
3.1. Belasting uit het Zuiden en Noorden
Petrie heeft in graf B7 de resten gevonden van honderden aardewerk potten, waarvan vele beschreven waren met de naam van Ka. In de meeste gevallen stond hier een korte begeleidende tekst bij, in
twee varianten. Ook van andere koningen uit de proto- en vroegdynastische periode zijn dergelijke
teksten bekend, vaak in iets andere bewoordingen, maar het komt steeds op hetzelfde neer: de koning wordt genoemd als eigenaar, van goederen met twee verschillende herkomsten: het Zuiden resp.
het Noorden.
61
62
Deze teksten worden uitvoerig besproken door Kaplony en door Kahl; ik volg hier de interpretaties
63
van Kahl. Op de stukken van Ka komen we de volgende teksten tegen:
Tekst

Vertaling

“Afrekening uit

Voorkomen

64

het Zuiden”

ipwt-Smaw

n = 24
• Ka 001 t/m Ka 024

65

n=8
“Afdracht uit het Noorden”
nHb-mHw

66

•
•

Ka 027 t/m Ka 033
Ka 045

Het schriftteken dat het Zuiden resp. het Noorden aanduidt wordt bijna altijd als eerste geschreven
67
(hiërarchische schikking). Voor het overige is de spelling van de teksten zo stereotiep, dat incomplete exemplaren makkelijk kunnen worden aangevuld.
Hoewel Petrie deze teksten volkomen foutief interpreteerde, maakte hij m.b.t. het teken voor het Zui68
den een aantal interessante en nog steeds bruikbare observaties.
• Onder de plant wordt geregeld de wortel toegevoegd als een slingerende lijn. Dit is een typisch archaïsche benadering.
• Bij het schrijven van het teken voor het Zuiden wordt nog niet eenduidig onderscheid gemaakt tussen M26 (“zuiden”) en M23 (“koning”).
• Verder wijst hij er op dat met het teken M26/M23 mogelijk niet zozeer het zuiden, als wel “het
Rijk” bedoeld werd: “Probably the use of this plant for qema or south was then in the stage of
naming the kingdom, par excellence, before any other region to the north had been formally
69
included in it (…).”
Opvallend is verder nog, dat er systeem lijkt te zitten in de plaatsing van de belastingtekst t.o.v. de
serekh. De zuidelijke belastingtekst staat steeds rechts van de serekh, en de noordelijke staat (op één
uitzondering na: Ka 029) steeds links van de serekh. Omdat de valk op deze stukken steeds naar
70
rechts kijkt, staat de zuidelijke belastingtekst dus vóór, en de noordelijke achter de serekh.
Op vier inktteksten is geen belastingtekst (meer) te zien. Dit zijn echter allemaal scherven, waarbij een
breuklijn juist links of rechts naast de serekh loopt. Ze zouden dus oorspronkelijk alle vier een belastingtekst gehad kunnen hebben. Opmerkelijk is, dat van deze vier stukken er bij drie de rechterkant is
61

IÄF I, p. 292-297.
Kahl 1994, p. 99-104.
63
Met één uitzondering: zowel Kahl als Kaplony spreken in deze context over Opper en Neder Egypte. Ik betwijfel
of we die termen zonder meer gebruiken kunnen voor de periode van Iry-Hor en Ka, en gebruik hier daarom liever
de termen Zuiden en Noorden.
64
Letterlijk “van”: directe genitief.
65
Eigenlijk een variant van M9 i.p.v. N41: zie Kahl 1994, p. 101-102.
66
Net als bij de beoordeling van de serekhs (zie noot 55 op pagina 17 hierboven)) laat ik ook hier de stukken Ka
047 en Ka 050 weg, omdat ik deze beoordeel als imitatiestukken. Beide dragen de noordelijke tekst.
67
Zie ook Kahl 1994, p. 42-43, waar een aantal Ka-stukken als voorbeeld worden genoemd, zowel van het wel,
als van het niet toepassen van de hiërarchische schikking.
68
Zie voor zowel zijn foutieve interpretatie als voor zijn nuttige observaties: Ab. I, p. 3.
69
Ab. I, p. 3.
70
Omdat het noorden een overwonnen gebied was, en dus niet vóór de koning mocht staan?
62
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afgebroken, en bij één de linkerkant. Dit betekent dat op 75% van deze stukken de zuidelijke, en op
25% de noordelijke tekst gestaan zou kunnen hebben: exact de zelfde verdeling als bij de stukken mét
belastingtekst.
In 2 of 3 gevallen wordt het woord ipwt anders gespeld dan gebruikelijk: met de p voor de i. Of deze
spelling gezien moet worden als foutief, of als alternatief, is niet duidelijk.
Overzicht van bijzonderheden:
Geen hiërarchische
schikking voor Smaw
Ka 001

Alternatieve spelling
van ipwt

x
x

Ka 010

x

Ka 018

?

Ka 021

mHw ontbreekt,
maar kan worden
aangevuld

x

Ka 003
Ka 008

Smaw ontbreekt,
maar kan worden
aangevuld

x

Ka 023

x

x

Ka 031

x

Ka 032

x

3.2. Horizontale streepjes
Een fenomeen dat bij de belastingteksten vaak terugkomt – niet alleen bij Ka, maar ook bij een aantal
andere koningen in de proto- en vroegdynastische periode – is dat van drie (soms minder) horizontale
71
streepjes onder de serekh. Deze streepjes worden door Kaplony uitgebreid besproken in IÄF. Hij
overweegt drie mogelijke betekenissen:
• een afkorting voor een bepaalde oliesoort,
• een hoeveelheidsindicatie,
• en een aanduiding voor “de gouwen van Opper en Neder Egypte.” (Dit laatste n.a.v. IÄF III, 848,
in de catalogus opgenomen als Ka 050: zie aldaar.)
Maar uiteindelijk is zijn conclusie: “Die Bedeutung der waagrechten Striche ist unklar (….)”
Dreyer herhaalt de overwegingen en argumenten van Kaplony, maar denkt uiteindelijk toch dat het om
72
een kwaliteitsaanduiding zou kunnen gaan.
Misschien heeft men het te diep gezocht. Het lijkt mij dat we deze tekens grafisch kunnen lezen. Ze
staan – althans bij Ka – altijd direct onder de serekh, dus de betekenis kan zijn dat de koning – sym73
bolisch vertegenwoordigd door de serekh – heerst over het land (1 streepje), beide landen (2 streepjes) of alle landen (3 streepjes).
Er zijn (afgezien van de probleemgevallen) 36 inktteksten van Ka bekend, waarvan er 32 zeker, en 4
waarschijnlijk een belastingtekst hadden. Daarop komen de streepjes als volgt voor:
• 0 streepjes:
2x
• 1 streepje:
15 x
• 2 streepjes:
4x
• 3 streepjes:
12 x
• Niet te bepalen: 3 x
De verdeling over teksten met noordelijke resp. zuidelijke belastingtekst is volkomen willekeurig. (Voor
meer details: zie de Overzichtstabel op pagina 59 hieronder.)

71

IÄF II, noot 1600 (p. 1000-1001).
UEQ2: p. 233.
73
“Beide Landen” zou in deze periode niet per sé opgevat moeten worden als zuidelijk en noordelijk Egypte. Het
zou ook kunnen slaan op twee andere proto-staten, of zelfs op beide oevers van de Nijl.
72
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3.3. Overige begeleidende tekens
De belastingteksten en de horizontale streepjes komen alleen voor op de zalfpotten, waarop ze met
inkt zijn aangebracht – vermoedelijk door het personeel van de koninklijke schatkamers, op het moment dat de goederen daar in ontvangst werden genomen. De ingekraste serekhs op grotere kruiken
werden al aangebracht tijdens het fabricageproces. Deze serekhs worden soms vergezeld door één of
meerdere tekens – in het geval van Ka steeds één teken. In de meeste gevallen zijn deze tekens niet
direct herleidbaar naar lettertekens. Hun betekenis is, ondanks diverse theorieën, onbekend. In het
geval van Ka gaat het om 8 stukken, en de begeleidende tekens zijn alle 8 verschillend:
Complete afbeelding

Begeleidend teken

Classificatie in de catalogus
Ka 036
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Blokserekh (?)

Betekenis: “(wijn uit)
het zuiden”?
Ka 037
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh
Betekenis: ??
Ka 038
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh

Betekenis: ??
Ka 041
Cat. 2: gegrift op aardewerk voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: zuid
Geen serekh, niet de naam van koning Ka

Betekenis: “(wijn uit)
het noorden”?
Ka 049
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh

Van den Brink
1996, p. 146

Betekenis: “witte
(wijn)”?
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Complete afbeelding

Begeleidend teken

Classificatie in de catalogus
Ka 051
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh (?)

Betekenis: ??
Ka 055
Cat. 2: gegrift op aardewerk voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: zuid
Anonieme paleisfaçade-serekh

Betekenis: ??

Begeleidend teken
(niet afgebeeld): “A
plain circle, about
half the size of the
74
serekh itself.”

Betekenis: ??

74

Van den Brink 2001, p. 52, n. 63.

24

Ka 053
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh
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4. De categorieën
De vroege koningsnamen vinden we op diverse materialen, daarop aangebracht met verschillende
technieken. Het is zinvol om onderscheid te maken tussen deze verschijningsvormen, omdat deze
gerelateerd lijken aan verschillende gebruikstoepassingen, in verschillende contexten.
De naam van koning Ka vinden we in hoofdzaak in twee vormen:
75
• ingegrift vóór het bakken op grote aardewerken kruiken (waarschijnlijk allemaal wijnkrui76
ken),
• en met inkt geschreven op kleinere aardewerk potten voor reukwerk.
Daarnaast is er van Ka één zegelafrolling bekend.
Omdat aardewerk nu eenmaal breekbaar is, zijn veruit de meeste teksten gevonden op scherven.
Toch zijn er ook enkele intacte potten en kruiken gevonden.
De inktteksten zijn vaak sterk verbleekt, en niet zelden compleet onzichtbaar totdat de scherven in
water worden ondergedompeld:
Die meisten Inschriften wurden erst beim Eintauchen der z.T. stark versinterten Scherben in Was77
ser sichtbar, auch dann waren oft nur noch die Umrisse zu erkennen.
Het is dus altijd mogelijk dat er meer heeft gestaan dan we nu kunnen zien.
In de catalogus worden de stukken ingedeeld in de volgende categorieën:
• Categorie 1: zegelafrollingen op klei.
• Categorie 2: ingekrast op aardewerk, voor het bakken.
• Categorie 3: met inkt geschreven op aardewerk.
o 3a: met zuidelijke belastingtekst.
o 3b: met noordelijke belastingtekst.
o 3c: zonder (zichtbare) belastingtekst.
• Categorie 9: overige. Voor Ka betreft dit een tekst in houtskool op aardewerk.
Binnen alle categorieën zal verder nog onderscheid worden gemaakt naar de vindplaats (zuidelijk, of
noordelijk), en naar het type serekh.

75

Een enkele keer wordt een kruik of scherf gevonden waarop een ingekraste tekst na het bakken is aangebracht. Deze zijn als een aparte categorie te beschouwen, omdat hierbij nu eenmaal niet vaststaat dat kruik en
tekst even oud zijn. (In de catalogus van Ka komt deze variant niet voor).
76
Voor wijnkruiken in het algemeen, met opmerkingen over wijnbouw in de Levant en langs de Nijl, zie Wine Jars.
77
UEQ2, p. 232, n. 69.
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5. Conclusies
In de Overzichtstabel op pagina 59 hieronder zijn alle resultaten van de studie samengevat. We kunnen daaruit de volgende conclusies trekken.
• Van de oorspronkelijk 56 stukken vallen er 13 af als probleemgevallen, ofwel 23%.
• De overblijvende 43 stukken komen allemaal uit Abydos., van de Umm el-Qaab.
Uit de nu beschikbare informatie kunnen we dus niet concluderen dat Ka heerste over noordelijk
Egypte. Uit het voorkomen van imitatiestukken kunnen we wel afleiden dat hij in noordelijk Egypte en
in zuidelijk Palestina bekend was. Dit duidt erop dat hij in ieder geval een belangrijk, tot de verbeelding
sprekend vorst was.
De 43 stukken uit Abydos zijn als volgt onder te verdelen:
• één zegelafrolling,
• 6 teksten, ingekrast op aardewerk vóór het bakken,
• en 36 teksten, met inkt geschreven op aardewerk.
De 36 inktteksten zijn naar belastingtekst als volgt onder te verdelen:
• 24 met zuidelijke belastingtekst,
• 8 met noordelijke belastingtekst,
• en 4 zonder (zichtbare) belastingtekst.
Indeling naar serekh-type:
• 3 maal blokserekh,
• 4 maal open kantelenserekh,
• en 36 maal gesloten kantelenserekh.
Indeling reguliere gevallen
Cat.

Omschrijving

Totalen

Blokserekh

1

Zegelafrollingen op klei

Σ=1

n=1

2

Nat gegrift op aardewerk

Σ=6

n=2

3a
3b
3c

Inkt op aardewerk, met zuidelijke belastingtekst
Inkt op aardewerk, met noordelijke belastingtekst
Inkt op aardewerk, zonder
zichtbare belastingtekst
Totalen

Open
kantelenserekh

Gesloten
kantelenserekh

n=4

Σ=24

n=24

Σ=8

n=8

Σ=4

n=4

ΣΣ=43

Σ=3

Σ=4

Σ=36

De 13 probleemgevallen zijn als volgt onder te verdelen:
• Uit Abydos: één stuk dat wel een serekh is, maar niet van Ka (Ka 055), 3 stukken die geen serekh zijn (Ka 039, Ka 041 en Ka 044), waarvan één misschien wel de naam van Ka bevat (Ka
039).
• Uit Adaïma: één stuk dat geen serekh is, en waarschijnlijk ook niets met Ka heeft te maken
(Ka 052).
• Uit het noordelijk vindgebied: 6 imitatiestukken (Ka 047, Ka 048, Ka 049, Ka 051, Ka 053 en
Ka 056).
• Herkomst onbekend: één imitatiestuk (Ka 050), en één niet te duiden stuk (Ka 054).
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Indeling probleemgevallen

Herkomst

Totalen

Serekh zonder de naam
van Ka

Geen serekh,
misschien
wel de naam
van Ka

Geen serekh,
niet de naam
van Ka

n=1

n=1

n=2

Imitatiestuk

Niet te duiden

Abydos

Σ=4

Adaïma

Σ=1

Noordelijk vindgebied

Σ=6

n=6

Onbekend

Σ=2

n=1

n=1

Σ=7

Σ=1

Totalen

ΣΣ =13

n=1

Σ=1

Σ=1

Σ=3

Evolutie van de serekh
Het ontstaan van de serekh – voor zover het zuidelijk Egypte betreft – kan te maken hebben gehad
met de schrijfwijze van Ka’s naam: met slechts één onopvallend schriftteken. Om duidelijk te maken
dat met dit teken de naam van de koning werd bedoeld, zou dit kunnen zijn omkaderd, in eerste instantie met een simpele rechthoek: de blokserekh.
De tweede loot aan de serekhboom is dan de open kantelenserekh. Deze bestaat uit een naamvak (=
blokserekh), bekroond met verticale streepjes: bedoeld als een weergave van de voorgevel van een
versterkt paleis of fort.
Op enig moment wordt een valk toegevoegd aan zowel de blokserekh als de open kantelenserekh:
waarschijnlijk als symbool voor de god Horus. Voor de kantelenserekh leidt dit tot een aanpassing in
de vorm: door toevoeging van een horizontale zitgelegenheid voor de valk ontstaat de gesloten kantelenserekh.
De in het noordelijk vindgebied aangetroffen paleisfaçade-serekhs met de naam van Ka zijn imitatiestukken, gemaakt in een plaatselijke vormtraditie.
Een holle (“concave”) bovenkant is op authentieke Ka-stukken niet aangetoond.
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Bronnenlijst
Van
den
Brink
Kahl
Cata1994
‘01 Van den
logus
nummer (Quelle) (volgnr.) Brink ‘96

Andere bronnen (P. = pagina, Pl. = plaat)

UEQ2

Ab. I

Ka 001

25

--

Pl. 1, 1

Ka 002

26

--

Pl. 1, 2

Ka 003

27

--

Pl. 1, 3

Ka 004

28

--

Pl. 1, 4

Ka 005

29

--

Pl. 1, 5

Ka 006

30

--

Pl. 1, 6

Ka 007

31

--

Pl. 1, 7

Ka 008

32

--

Pl. 1, 8

Ka 009

33

--

Pl. 1, 9

Ka 010

34

--

Pl. 1, 10

Ka 011

35

--

Pl. 1, 11

Ka 012

36

--

Pl. 1, 12

Ka 013

37

--

Pl. 1, 13

Ka 014

38

--

Pl. 2, 14

Ka 015

39

--

Pl. 2, 15

Ka 016

40

--

Pl. 2, 16

Ka 017

41

--

Pl. 2, 17

Ka 018

42

--

Pl. 2, 18

Ka 019

43

--

Pl. 2, 19

Ka 020

44

--

Pl. 2, 20

Ka 021

45

--

Pl. 2, 21

Ka 022

46

--

Pl. 2, 22

Ka 023

47

--

Pl. 2, 23

Ka 024

48

--

Pl. 2, 24

Ka 025

49

--

Pl. 2, 25

Ka 026

50

--

Pl. 2, 26

Ka 027

51

--

Pl. 3, 27

Ka 028

52

--

Pl. 3, 28

Ka 029

53

--

Pl. 3, 29

Ka 030

54

--

Pl. 3, 30

Ka 031

55

--

Pl. 3, 31

Ka 032

56

--

Pl. 3, 32

Ka 033

57

--

Pl. 3, 33

Ka 034

58

--

Pl. 3, 34

Ka 035

59

--

Pl. 3, 35

Ka 036

60

49

P. 263, 25 Pl. 3, 36

28
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Van
den
Brink
Kahl
Cata‘01 Van den
1994
logus
nummer (Quelle) (volgnr.) Brink ‘96

Andere bronnen (P. = pagina, Pl. = plaat)

UEQ2

Ab. I

Ka 037

61

58

P. 263, 27 Pl. 3, 37

Ka 038

62

59

P. 263, 26 Pl. 3, 38

Ka 039

63

54

P. 263, 33

Ka 040

64

--

78

52

P. 229
P. 263, 32

Ka 041

66

RT II

Andere publicaties

Pl. 13,
“B7”
Pl. 13, 89

Ka 042

67

P. 145,
56 16a + Pl.
29a

P. 263, 30
+ Pl. 58d

Ka 043

68

57

P. 263, 31

Pl. 13,
“B11”

Ka 044

69

50

P. 263, 29

Pl. 13,
“B15”

Ka 045

70

--

Ka 046

71

55

Ka 047

72

--

Ka 048

73

29
P. 146, 15 P. 263, 24
(intact)

Helwan, p. 112, fig. 11

Ka 049

74

28
P. 146, 16 P. 263, 23
(intact)

Helwan, p. 112, fig. 12

Ka 050

75

--

Ka 051

--

48

Ka 052

--

Fig. D.

BIFAO 99 (1999), p. 451

Ka 053

--

27
(intact)

Ka 054

--

51

Kafr Hassan Daoud
(2000)
Forgotten Serekhs (2001),
p. 71, 2

Ka 055

--

53

Ka 056

--

47

78

Pl. 58a
P. 263, 28

Pl. 13,
z.n.
Tarkhan I, pl. 31, 67

IÄF III, 848
Tell Ibrahim Awad (1992),
p. 52

P. 145,
16b
Wine Jars (2002), p. 173

Quelle 65 is volgens Kahl wel uit de tijd van Ka, maar bevat niet diens naam.
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Catalogus

Inleiding
Per item zijn de gegevens verdeeld over twee of drie rijen.
De bovenste rij toont één of meer afbeeldingen. De meest linkse afbeelding is in de meeste gevallen
degene die volgens mij het beste beeld geeft. Onder iedere afbeelding is de herkomst vermeld.
In een aantal gevallen heb ik een geretoucheerde of gereconstrueerde versie gemaakt; in dat geval
wordt het origineel ook getoond.
De meest rechtse cel van de eerste rij is gereserveerd voor een aanduiding van:
• het catalogusnummer,
• de categorie,
• het vindgebied: Zuid of Noord,
• en het type serekh.
De tweede rij geeft links de volgende informatie (voor zover bekend):
• de vindplaats (plaatsnaam, grafnummer, registratienummer),
• de opgraver(s),
• museum met inventarisnummer,
• het bronnummer (“Quelle”) in Kahl 1994,
• en het nummer (van fragment of intacte kruik) in Van den Brink 2001.
Rechts hiervan staat het volgende:
• het materiaal waarop de tekst voorkomt,
• voor zover door Van den Brink ingedeeld: het type kruik (voor Ka allemaal type III),
• voor zover door Kaiser ingedeeld: de Horizon (voor Ka allemaal Horizon B),
79
• en een eventuele belastingtekst, met vertaling.
Daaronder volgt zo nodig nog een rij met eventuele opmerkingen waartoe het stuk aanleiding heeft
gegeven.
In de catalogus zijn ook probleemgevallen opgenomen. Als probleemgeval beschouw ik stukken die
door Kahl en/of Van den Brink zijn aangemerkt als teksten met de naam van koning Ka, waarvan ik
van mening ben dat dit óf niet juist is, óf dat het gaat om een imitatiestuk.
De probleemgevallen worden in de catalogus als laatste behandeld (vanaf pagina 50 hieronder).
De volgorde in de Overzichtstabel op pagina 58 hieronder is dezelfde als die in de catalogus.

79

Voor de zgn. begeleidende tekens, zie paragraaf 3.3: Overige begeleidende tekens op pagina 23 hierboven.
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Index voor de catalogus
(Nummer, pagina)
Ka 001, 36
Ka 002, 36
Ka 003, 37
Ka 004, 37
Ka 005, 37
Ka 006, 38
Ka 007, 38
Ka 008, 38
Ka 009, 39
Ka 010, 39
Ka 011, 39
Ka 012, 40
Ka 013, 40
Ka 014, 40
Ka 015, 41
Ka 016, 41
Ka 017, 41
Ka 018, 42
Ka 019, 42

Ka 020, 42
Ka 021, 43
Ka 022, 43
Ka 023, 43
Ka 024, 44
Ka 025, 48
Ka 026, 48
Ka 027, 44
Ka 028, 44
Ka 029, 45
Ka 030, 45
Ka 031, 45
Ka 032, 46
Ka 033, 46
Ka 034, 49
Ka 035, 49
Ka 036, 33
Ka 037, 34
Ka 038, 34

Ka 039, 50
Ka 040, 32
Ka 041, 50
Ka 042, 34
Ka 043, 33
Ka 044, 51
Ka 045, 47
Ka 046, 35
Ka 047, 58
Ka 048, 56
Ka 049, 55
Ka 050, 58
Ka 051, 54
Ka 052, 52
Ka 053, 55
Ka 054, 57
Ka 055, 53
Ka 056, 54

Categorie 1: zegelafrolling op klei
• Vindgebied: zuid
• Blokserekh
• n=1
Ka 040
Cat. 1: zegelafrolling op klei
Vindgebied: zuid
Blokserekh (?)
RT II, pl. 13, 89,
180° gedraaid

RT II, pl. 13, 89

•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900.
Kahl 1994: Quelle 64

•

•

Dit is de enige zegelafrolling met de naam van deze koning die bekend is. In de woorden van Petrie: “Only a
80
single impression of the seal of King Ka was found.”
Door de locatie van de breuklijnen zijn de omtrekken van het kader rondom de naam niet exact te zien.
81
Kahl: mogelijk stond de naam in een simpele rechthoek, zoals dat ook onder Narmer voorkomt.
Ook Petrie dacht er al zo over: “The earliest sealing found was that of King Ka, which differs much from all of
the others in its simplicity. (….) It is on hard black mud, and seems to have consisted of only a row of enclo82
sures containing the name.”
De identificatie als blokserekh steunt vooral op de vergelijking met de voorbeelden van Narmer: zie paragraaf

•

Er van uitgaande dat de oriëntatie links de juiste is, staat vast dat er geen valk boven de naam stond.

•
•
•

Materiaal: zwarte klei.

2.2.1 De blokserekh op pagina 18 hierboven.

80

RT II, p. 30. Op dezelfde pagina beschrijft Petrie nog een door hem gevonden fragment van een zegelafrolling:
“A small piece of sealing cannot be understood, but it may have some connection with King Ka.” Zie voor dit stuk
“A. Quelle 65” op pagina 7 hierboven.
81
Kahl 1994, p. 38, n. 20. Voor voorbeelden van de blokserekh onder Narmer, zie pagina 18 hierboven.
82

RT II, p. 19.
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Categorie 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
• Vindgebied: zuid
• Blokserekh
• n=2
Ka 036
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Blokserekh (?)

(Reconstructie)

Ab. I, pl. 3, 36
UEQ2, p. 263, 25

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 60
Van den Brink 2001: fragment 49

•

Als onder de naam een paleisfaçade gestaan zouden hebben, dan zou tenminste een deel van de onderste
afsluiting van het naamvak zichtbaar geweest moeten zijn (zie ter vergelijking Ka 056 op pagina 54 hieronder). Dit betekent dat het waarschijnlijker is dat we hier met een blokserekh te maken hebben.
Kaiser heeft niettemin toch verondersteld dat onder de naam de verticale lijnen van een paleisfaçade ston83
den.

•

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Ka 043
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het
bakken
Vindgebied: zuid
Blokserekh (?)

(Reconstructie)

UEQ2, p. 263, 31
vd Brink ‘01, p. 57, 57

RT II, pl. 13, “B11”

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, B11
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 68
Van den Brink 2001: fragment 57

•

Het is lastig om de lijn, die de begrenzing van de scherf aangeeft, niet als onderdeel van het patroon te zien.
Daarom heb ik die lijn weggehaald, en bij wijze van reconstructie de lijnen van het rechthoekige kader doorgetrokken. Het resultaat is een blokserekh.
Op het aan de bovenzijde weggebroken deel heeft vermoedelijk een valk gestaan: het kleine verticale
85
streepje linksboven op de rechthoek is waarschijnlijk een poot.
Dit is een aanwijzing dat ook hier de handen naar boven waren gekeerd.
De nog zichtbare poot staat tamelijk ver naar links. Dit betekent dat de valk waarschijnlijk naar links heeft
gekeken: vergelijk ook het voorgaande stuk.

•
•
•

84

•
•

83

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Kahl 1994, p. 39. Met verwijzing naar een artikel van Kaiser in ZÄS 91, 1964 (Kahl 1994, p. 38, noot 19).
B11 is niet een graf, maar het gebied tussen B1/2 (toegeschreven aan Iry-Hor), en B7/9 (toegeschreven aan
Ka) (IÄF I, p. 206).
85
Mits dit streepje ook werkelijk bij de oorspronkelijke tekening hoort: zie de bespreking op pagina 6 hierboven
betreffende de interpretatie van lijntjes op stukken aardewerk.
84
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Categorie 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
• Vindgebied: zuid
• Open kantelenserekh
• n=4

UEQ2, p. 263, 27
•
•
•
•

Ka 037
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 37
vd Brink ‘01, p. 57, 58

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900.
Kahl 1994: Quelle 61
Van den Brink 2001: fragment 58

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Ka 038
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh

UEQ2, p. 263, 26
•
•
•
•
•

Ab. I, pl. 3, 38
vd Brink ‘01, p. 57, 59

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900.
British Museum: EA35507
Kahl 1994: Quelle 62
Van den Brink 2001: fragment 59

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Voor de redenen om te kiezen voor de oriëntatie links zie pagina 12 hierboven.

Ka 042
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het
bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh

UEQ2, p. 263, 30
•
•
•
•

vd Brink 1996, p. 145, 16a

Vindplaats: Abydos, oostelijk van graven B7/B9, reg. nr. M110
Opgravingen onder leiding van Kaiser en Dreyer, 1980-81.
Kahl 1994: Quelle 67
Van den Brink 2001: fragment 56

•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Type Van den Brink: III
Kaiser: Horizon B

Hoewel dit stuk slechts een scherf is, kan het type kruik toch bepaald worden door het bewaard gebleven deel
van de gegolfde versiering.
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Ka 046
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
Vindgebied: zuid
Open kantelenserekh

(RT II, pl. 13,
180° gedraaid)
•
•
•
•

UEQ2, p. 263, 28
vd Brink ‘01, p. 56, 55

Vindplaats: Abydos, begraafplaats B
Opgravingen van Petrie, 1899-1900.
Kahl 1994: Quelle 71
Van den Brink 2001: fragment 55

RT II, pl. 13, z.n.
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Van dit type (gegrift op aardewerk, met open kantelenserekh), is dit de best uitgewerkte. Het is ook de enige met
een dubbele rand (opstaand muurtje?) aan de bovenkant.
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Categorie 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke belastingtekst
• Vindgebied: zuid
• Gesloten kantelenserekh
• n = 24
Ka 001
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh
Ab. I, pl. 1, 1
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 25

•

Hier is goed te zien dat de “zuidelijke plant” wordt getekend mét de wortel eronder:
benadering.
Dit is één van de weinige gevallen waarin Smaw niet vooraan gezet is.

•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)
86

een typisch archaïsche

Ka 002
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 2
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 26

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ook hier weer de wortel, net als bij het vorige stuk.

86

Zie pagina 21 hierboven.
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Ka 003
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 3
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 27

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-[Smaw] (Afrekening uit het Zuiden)

Hoewel het teken voor “Zuiden” niet te zien is, kan de tekst toch worden gereconstrueerd, omdat deze teksten
87
voor Noord en Zuid consequent verschillend zijn.

Ka 004
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 4
•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 28

Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 005
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 5
•
•
•

87

Materiaal: aardewerk (scherf)
Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 29

Belastingtekst:

[ipwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Zie pagina 21 hierboven.
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Ka 006
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh
Ab. I, pl. 1, 6
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 30

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

De “zuidelijke plant” met wortel.

Ka 007
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)

Ab. I, pl. 1, 7
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 31

•

Van het bovenste deel van de serekh is te weinig over om te zien of er verticale streepjes in stonden, en het
zou dus ook leeg geweest kunnen zijn. In de serie van negen slordig geschreven inktteksten op pagina 16
hierboven zijn echter verschillende voorbeelden te vinden met weinig en/of slecht verdeelde streepjes: dit
stuk zou daar goed tussen gepast hebben.
Ook de naam is slordig geschreven, en lijkt op een “x”: dit zouden de twee handen geweest kunnen zijn
zonder tussenstuk.

•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 008
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)

Ab. I, pl. 1, 8
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 32

•

Hoewel boven de “kantelen” niets meer te zien is, lijkt het (door vergelijking met de parallelstukken uit het
zelfde graf) waarschijnlijk dat het hier om een gesloten kantelenserekh gaat.
Hier is weer heel duidelijk de wortel te zien van de “zuidelijke plant.”
Dit is één van de weinige gevallen waarin Smaw niet vooraan gezet is.

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)
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Ka 009
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 9
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 33

•
•

Van de horizontale lijn onder de kantelen resteert slechts een klein stukje aan de rechterkant.
De belastingtekst is afgeraffeld.

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

i[pwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 010
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 1, 10
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 34

•
•

De “zuidelijke plant” met wortel.
Variant-spelling van ipwt: met de p voor de i.

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 011
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh
Ab. I, pl. 1, 11
•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 35

Belastingtekst:

[ipwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

De twee streepjes bovenop de serekh zijn ongetwijfeld de poten van een valk.
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Ka 012
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)
Ab. I, pl. 1, 12
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 36

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Hoewel boven de naam niets meer te zien is, lijkt het (door vergelijking met de parallelstukken uit het zelfde graf)
waarschijnlijk dat het hier om een gesloten kantelenserekh gaat.

Ka 013
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)
Ab. I, pl. 1, 13
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 37

•

Hoewel boven de “kantelen” niets meer te zien is, lijkt het (door vergelijking met de parallelstukken uit het
zelfde graf) waarschijnlijk dat het hier om een gesloten kantelenserekh gaat.
De “zuidelijke plant” met wortel.

•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

[ipwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 014
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 14
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 38

•
•

De “zuidelijke plant” met wortel.
Of het ene streepje van de “kantelen” doorloopt tot aan de bovenste afsluiting, is op de originele afbeelding
net niet te zien.

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

40

© Sjef Willockx, 2014 .

De teksten met de naam van Koning Ka

Ka 015
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 15
•
•
•
•

BM: EA35508

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
British Museum: EA35508
Kahl 1994: Quelle 39

Materiaal: aardewerk (intacte vaas)
Belastingtekst:

i[pwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 016
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 16
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 40

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

De “zuidelijke plant” met wortel.

Ka 017
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)

Ab. I, pl. 2, 17
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 41

•

Van de serekh zelf is bijna niets meer over. Op grond van parallelstukken uit het zelfde graf veronderstel ik
dat hier een gesloten kantelenserekh met de naam van Ka stond.
De “zuidelijke plant” met wortel.

•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

i[pwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)
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Ka 018
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 18
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 42

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

[i]pwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Het teken onder de p ziet er vreemd uit; misschien een “slip of the pen”? Mogelijk is het bedoeld als (of een restant van) een i: in dat geval zou dit dezelfde variant-spelling zijn als in Ka 010 en Ka 023.
(Maar zie ook Ka 009, waar het teken voor het Zuiden wel iets wegheeft van dit teken.)

Ka 019
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 19
•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 43

Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

De “zuidelijke plant” met lange wortel.

Ka 020
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 20
•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 44

Belastingtekst:

[i]pwt-[Smaw] (Afrekening uit het Zuiden)

Deze tekst ziet er uit alsof iemand er overheen heeft geveegd voordat het goed droog was.
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Ka 021
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 21
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 45

•
•
•

De vage vlek boven de serekh zou een restant van een valk kunnen zijn.
De onderste afsluiting van de serekh is grotendeels weggevallen.
Dit is één van de weinige gevallen waarin Smaw niet vooraan gezet is.

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Ka 022
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 22
•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 46

Belastingtekst:

ipwt-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Van de i zijn alleen de horizontale streepjes nog te zien: de verticale streep links is weggevallen (verbleekt?)

Ka 023
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 23
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 47

•
•
•

Bijzonder fijn getekende serekh.
Variant-spelling van ipwt: met de p voor de i.
Hoewel het teken voor “Zuiden” niet te zien is, kan de tekst toch worden gereconstrueerd, omdat deze
88
teksten voor Noord en Zuid consequent verschillend zijn.

88

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

ipwt-[Smaw] (Afrekening uit het Zuiden)

Zie pagina 21 hierboven.
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Ka 024
Cat. 3a: inkt op aardewerk, met zuidelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 24
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 48

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

i[pwt]-Smaw (Afrekening uit het Zuiden)

Categorie 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke belastingtekst
• Vindgebied: zuid
• Gesloten kantelenserekh
• n=8
Ka 027
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)

(Reconstructie)

Ab. I, pl. 3, 27

•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 51

•
•
•

Aangezien dit stuk in Abydos is gevonden, in graf B7, lijkt een imitatiestuk niet aan de orde.
Gezien de duidelijk herkenbare tekst “Afdracht uit het Noorden” moet er een serekh naast gestaan hebben.
Dit brengt mij tot de hierboven getoonde theoretische reconstructie.

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

Ka 028
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 28
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 52

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

Van het mHw-teken zijn slechts twee rondjes overgebleven: de rest is waarschijnlijk verbleekt.
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Ka 029
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh (?)

Ab. I, pl. 3, 29
Materiaal: aardewerk (scherf)

•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 53

•

Hoewel in het bovenste deel van de serekh niets meer te zien is, lijkt het (door vergelijking met de parallelstukken uit het zelfde graf) waarschijnlijk dat het hier om een gesloten kantelenserekh gaat.
Dit is het enige exemplaar met een noordelijke belastingtekst, waarbij deze tekst rechts van de serekh staat.

•

Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

Ka 030
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 30
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900.
Kahl 1994: Quelle 54

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

[nHb]-mHw (Afdracht uit het Noorden)

Ka 031
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 31
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 55

•
•

Dit is het enige exemplaar met een inkttekst waarvan vaststaat dat er geen valk bij was getekend.
Hoewel het teken voor “Noorden” niet te zien is, kan de tekst toch worden gereconstrueerd, omdat deze
89
teksten voor Noord en Zuid consequent verschillend zijn.

89

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

nHb-[mHw] (Afdracht uit het Noorden)

Zie pagina 21 hierboven.
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Ka 032
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh(?)
Ab. I, pl. 3, 32
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 56

•
•

Dit stuk is een goed voorbeeld van hoe soms uit minimale resten een tekst vergaand is te reconstrueren.
Omdat in soortgelijke gevallen altijd een serekh boven de horizontale streepjes staat, moet in dit geval de
koningsnaam rechts hebben gestaan – wat ook de normale positie is voor exemplaren met een noordelijke
90
belastingtekst.
91
Uit een overzicht van Helck in Thinitenzeit blijkt, dat de belastingtekst die hier gebruikt wordt alleen voorkomt op stukken van Ka, en op twee fameuze stukken uit Tarkhan die – zelfs met foto! – getoond worden in
92
93
IÄF III. Aangezien dit overduidelijk imitatiestukken zijn, hoeven we daar geen rekening mee te houden. In
combinatie met de vindplaats (graf B7) onderbouwt de schrijfwijze van de belastingtekst dus de toewijzing
aan Ka. De ontbrekende serekh was dus die van Ka.
Hoewel van de serekh niets meer te zien is, lijkt het (door vergelijking met de parallelstukken uit het zelfde
graf) waarschijnlijk dat het hier om een gesloten kantelenserekh ging.
Hoewel van het teken voor “Noorden” bijna niets te zien is, kan de tekst toch worden gereconstrueerd, omdat
94
deze teksten voor Noord en Zuid consequent verschillend zijn.

•

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:
nHb-[mHw] (Afdracht uit het Noorden)

Ka 033
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 33
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 57

Materiaal: aardewerk (scherf)
Belastingtekst:

[nHb]-mHw (Afdracht uit het Noorden)

De reconstructie van de belastingtekst is op basis van parallelstukken uit hetzelfde graf.

90

Zie pagina 21 hierboven.
Thinitenzeit, p. 186.
92
IÄF III, foto 1 en 2. Dit betreft UC 16947 (uit graf 1549) en UC 16071 (uit graf 315).
93
Het is heel amusant om te zien hoeveel geleerde inventiviteit verspild wordt aan het “duiden” van de “koningsnaam” op deze twee vazen. Ergens in “het Schone Westen” loopt een oude Egyptenaar die niet meer bijkomt van
het lachen!
94
Zie pagina 21 hierboven.
91
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Ka 045
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

UEQ2, pl. 58a
•
•
•

95

Vindplaats: Abydos, deels graf B19, deels tussen B7 en B10.
Opgravingen onder leiding van Kaiser en Dreyer, 1980-81
Kahl 1994: Quelle 70

95

Materiaal: aardewerk (scherven)
Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

B7 wordt toegeschreven aan Ka, B19 en B10 aan Aha. De afstanden tussen B7 en de beide andere graven
bedraagt 15 à 20 meter.
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Categorie 3c: inkt op aardewerk, zonder zichtbare belastingtekst
• Vindgebied: zuid
• Gesloten kantelenserekh
• n=4

(Dit betreft allemaal vrij kleine scherven: ze zouden allemaal een belastingtekst gehad kunnen hebben.)

Ka 025
Cat. 3c: inkt op aardewerk, zonder zichtbare belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 25
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 49

•
•

Er is geen belastingtekst te zien, maar deze kan rechts van de naam gestaan hebben.
In dat geval zou de zuidelijke belastingtekst het waarschijnlijkst zijn (zie pagina 21 hierboven).

Materiaal: aardewerk (scherf)

Ka 026
Cat. 3c: inkt op aardewerk, zonder zichtbare
belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 2, 26
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 50

•
•

Er is geen belastingtekst te zien, maar deze kan rechts van de naam gestaan hebben.
In dat geval zou de zuidelijke belastingtekst het waarschijnlijkst zijn (zie pagina 21 hierboven).

Materiaal: aardewerk (scherf)
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Ka 034
Cat. 3c: inkt op aardewerk, zonder zichtbare belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh

Ab. I, pl. 3, 34
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 58

•
•

Er is geen belastingtekst te zien, maar deze kan links van de naam gestaan hebben.
In dat geval zou de noordelijke belastingtekst het waarschijnlijkst zijn (zie pagina 21 hierboven).

Materiaal: aardewerk (scherf)

Ka 035
Cat. 3c: inkt op aardewerk, zonder zichtbare belastingtekst
Vindgebied: zuid
Gesloten kantelenserekh
Ab. I, pl. 3, 35
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 59

•
•

Er is geen belastingtekst te zien, maar deze kan rechts van de naam gestaan hebben.
In dat geval zou de zuidelijke belastingtekst het waarschijnlijkst zijn (zie pagina 21 hierboven).

Materiaal: aardewerk (scherf)
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Probleemgevallen: Groep 1
• Vindgebied: zuid
• 4 x geen serekh, 1 x anonieme paleisfaçade-serekh
• n=5
Ka 039
Cat. 2: gegrift op aardewerk voor het bakken / probleemgeval
Vindgebied: zuid
Geen serekh, mogelijk wel de naam van
koning Ka
RT II, pl. 13, “B7”

UEQ 2, p. 263, 33
vd Brink ‘01, p. 56, 54

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 63
Van den Brink 2001: fragment 54

•

Hier staan de verticale streepjes binnen een gesloten rechthoek. Dit past niet bij het beeld van het versterkte
paleis.
De armen van het kA-teken zijn niet naar de streepjes toegekeerd, wat bij de open kantelenserekh wel
steeds het geval is.
De twee streepjes opzij van het kA-teken doen mij denken aan een paal o.i.d.: is dit misschien een afbeelding van een schrijn, of een omheining?
De compositie is al met al volkomen afwijkend van de serekhs.
Omdat het geen serekh is, en ook overigens de context onduidelijk is, kunnen we niet met zekerheid zeggen
of met het kA-teken in dit geval de naam van koning Ka wordt bedoeld.

•
•
•
•

•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

Ka 041
Cat. 2: gegrift op aardewerk voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: zuid
Geen serekh, niet de naam van koning Ka

UEQ2, p. 229

UEQ2, p. 263, 32

IÄF III, 213
(Adjib)

M 43

IÄF III, 748
(Ninetjer)

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B7, M108
Opgravingen onder leiding van Kaiser en Dreyer, 1980-81
Kahl 1994: Quelle 66
Van den Brink 2001: fragment 52

•

Het linker teken doet mij denken aan de hiëroglief M 43: “vine on props” (“ondersteunde wijnstok”). Een
afbeelding van wijnranken op een wijnkruik zou ook niet zo heel vreemd zijn…
Kahl geeft als vroegste verschijnen van M 43 een zegel uit de tijd van Adjib. Onder Adjib, Qaa en Ninetjer
ziet M 43 er wel anders uit: meer gestileerd (zie hierboven). Mogelijk staat op Ka 041 een meer naturalistische afbeelding van druiventrossen die aan een prieel o.i.d. hangen.
96
De fonetische waarde van M 43, wanneer gebruikt in de betekenis van wijngaard, is kAn. Het teken kA (als
het dat werkelijk is) binnen M 43 zou dan als fonetisch complement toegevoegd kunnen zijn.
97
Rechter teken: als Kaiser gelijk heeft met de duiding mHw, dan zou hier een herkomst hebben kunnen
staan: “Wijn van de wijngaard in het Noorden.”

•
•
•

96
97

Kahl 1994, p. 580.
UEQ2, p. 229, met vraagteken.
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IÄF III, 322
(Qaa)

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B
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Ka 044
Cat. 2: ingegrift in aardewerk voor het bakken / probleemgeval
Vindgebied: zuid
Geen serekh, niet de naam van koning Ka

RT II, pl. 13, “B15”

UEQ2, p. 263, 29
vd Brink ‘01, p. 54, 50

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B15
Opgravingen van Petrie, 1899-1900
Kahl 1994: Quelle 69
Van den Brink 2001: fragment 50

•

Ik zie hier geen kA-teken staan. Het doorlopen van de horizontale streep voorbij de handen, één hand met 2
en de andere hand met 3 “vingers”, het verticale streepje tussen de handen, én de uitzonderlijke hoekigheid
van het geheel: het past geen van alle in het beeld.
Als we hier een serekh in willen zien, dan moeten we kijken naar de oriëntatie van Kaiser en Van den Brink
(= rechts). De bovenste verticale streepjes zouden dan de streepjes van een open kantelenserekh kunnen
zijn. Maar, in vergelijking met de vier zekere exemplaren van dit type (zie pagina 34 e.v. hierboven) zijn er
twee zaken die niet kloppen: het afgeronde karakter van de bovenkant van de “voorgevel”, en het door die
bovenkant naar beneden doorlopen van enkele “kantelen.” Dus net als met de “naam” geldt ook hier: het past
niet in het beeld.
Als Petrie’s oriëntatie (= links) de juiste is, dan zou het een afbeelding kunnen zijn van vogels binnen een
omheining – misschien bij een tempel horend?

•

•

98

•
•

98

Materiaal: aardewerk (scherf)
Kaiser: Horizon B

B15 is, met B10 en B19, één van de drie grafkamers van het graf van Aha.
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Ka 052
Cat. 9: overige / probleemgeval
Vindgebied: zuid
Geen serekh, niet de naam van koning Ka

BIFAO 99, p. 451

v.d. Brink ’01, p. 53, Fig. D

•
•
•
•

Vindplaats: Adaïma, 1040/17.9, AD 98/546.
Opgravingen van het IFAO te Adaïma, 1998-1999
Kahl 1994: Quelle –
Van den Brink 2001: Fig. D (p. 53)

•
•

Dit stuk is niet afkomstig uit een funeraire, maar uit een bewoningscontext.
Grimal (BIFAO 99, p. 451) spreekt van: “la découverte exceptionnelle, cette année, d’un ostracon avec nom
d’Horus (nom peu lisible, en cours de détermination: inventaire AD98.546).
Als we hier een serekh in willen zien, dan komt alleen een blokserekh in aanmerking. In dat geval zou de
rechthoek onder de vogel een naamvak moeten zijn, en dus een naam moeten bevatten. Maar als daar al
een schriftteken heeft gestaan, dan is allerminst zeker welk teken het was. Ook de tekening geeft daarover
geen duidelijkheid.
De rechthoek lijkt nog het meest op de afbeelding van een baksteen.
Bij de blokserekhs die (mogelijk) een valk droegen (zie pagina 33 hierboven), keek deze naar links. De vogel
in deze afbeelding kijkt naar rechts.
Houtskool is typisch een “informeel” tekenmateriaal. Misschien is het een oefenstuk.

•

•
•
•

•
•

52

Materiaal: aardewerk (scherf)
De afbeelding is gemaakt met houtskool.
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Ka 055
Cat. 2: gegrift op aardewerk voor het bakken / probleemgeval
Vindgebied: zuid
aleisfaçade-serekh
Anonieme paleisfaçade

v.d. Brink 1996, pl.
29b (detail)

v.d. Brink 1996,
1996 p.
145,, 16b

v.d. Brink 1996, pl.
29b
•
•

•
•
•
•

Vindplaats: Abydos, graf B19, reg. nr. M118
Opgravingen onder leiding van Kaiser en Dreyer, 1980-81
1980
Kahl 1994: -Van den Brink 2001:: fragment 53

•

Hoewel dit stuk slechts een scherf is, kan het type kruik toch bepaald worden door het bewaard gebleven
deel van de gegolfde versiering.
Van den Brink, over dit stuk: “Ka?” ((Van
(
den Brink 2001, p. 91).
Op de foto die Van den Brink geeft ((Van
(
den Brink 1996,, pl. 29b) is duidelijk te zien, dat de inscriptie met
forse, zekere krassen is aangebracht. De twee schuine streepjes bovenaan de beide verticale lijnen in de
serekh zijn heel anders: deze zijn heel ondiep, eigenlijk nauwelijks te zien. Dit lijkt me te betekenen dat ze
geen onderdeel waren van het oorspronkelijk ontwerp; het lijken eerder toevallige beschadigingen.
Als we die streepjes weglaten, krijgen we een goed herkenbaar patroon: een serekh zonder naam. Ik denk
dan ook dat we dit stuk
uk moeten indelen in de categorie van de “anonieme serekhs.”
In feite is het dus geen probleemgeval: het hoort alleen niet thuis in de verzameling Ka-stukken.
Ka

•
•

•
•

99

99

Aardewerk: scherf
Type Van den Brink: III

Van den Brink ‘96, p. 157, n. 15: “Unpublished
Unpublished fragment. With kind permission of G. Dreyer.”
Dreyer. Voor B19, zie noot
95 op pagina 47 hierboven.

53

© Sjef Willockx, 2014 .

De teksten met de naam van Koning Ka

Probleemgevallen: Groep 2
• Vindgebied: noord
• Paleisfaçade-serekh
• n=4
Voor een bespreking van specifiek deze groep, zie paragraaf 2.2.3: De paleisfaçade-serekh op pagina
19 hierboven.

Ka 051
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het
bakken / probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh (?)

(Tell Ibrahim Awad, na accentuering, vergroot)

Tell Ibrahim Awad, p. 52

•
•
•
•

Vindplaats: Tell Ibrahim Awad, B200/160/64
Opgravingen o.l.v. E.C.M. van den Brink, 1988-1990
Kahl 1994: -Van den Brink 2001: fragment 48

•

De bovenkant van het kader om het teken is onzorgvuldig getekend, en de weergave van de naam is summier.
Het kan geen blokserekh zijn, want onder de onderste horizontale lijn liep de afbeelding oorspronkelijk door.
Het lijkt dus bedoeld als een paleisfaçade-serekh (zie ook het volgende stuk).
Zie verder paragraaf 2.2.3: De paleisfaçade-serekh op pagina 19 hierboven.

•
•
•

Materiaal: aardewerk (scherf)

Ka 056
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het
bakken / probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh (?)

(Mijn tekening naar
Wine Jars, p. 173)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

100

vd Brink ‘01, p. 53, 47

Wine Jars, p. 173

Vindplaats: Tel Lod, 7175/70603
Opgravingen van de Israel Antiquities Authority in Tel
100
Lod in 2000, o.l.v. E. Yannai en O. Marder.
Kahl 1994: -Van den Brink 2001: fragment 47

•

Materiaal: aardewerk (scherf).

“Pottery fragment of an imported Egyptian wine jar (….). Partially preserved is a serekh-sign with partial phonogram, incised prior to firing (….) (Wine Jars, p. 173).
Het komt mij voor dat Van den Brink in zijn tekening enkele toevallige (en zeer oppervlakkige) beschadigingen ten onrechte meeneemt als behorend bij de naam.
Ook het vereenvoudigde schriftteken zoals ik dat zie is niet helemaal overtuigend als kA-teken.
Het kader lijkt op een paleisfaçade-serekh zonder valk, met holle bovenkant. Maar in het onderste deel ontbreken de verticale lijnen van de paleisfaçade.
Zie verder paragraaf 2.2.3: De paleisfaçade-serekh op pagina 19 hierboven.

Wine Jars, p. 171.
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Ka 049
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh

UEQ2, p. 263, 23
(10° gedraaid)
•
•

v.d. Brink 2001, p. 52
•

101

•
•
•

Vindplaats: Helwan
Uit de “Koninklijke opgravingen” o.l.v. Zaki Saad in de omgeving
van Helwan, 1943-1944
Museum: Cairo, EM00-89
Kahl 1994: Quelle 74
Van den Brink 2001: kruik 28 (intact)

•
•
•

Ik heb de afbeelding 10° gedraaid, overeenkomstig de stand op de kruik.
De naam staat ondersteboven: dit versterkt de verdenking dat het een imitatiestuk is.
Zie verder paragraaf 2.2.3: De paleisfaçade-serekh op pagina 19 hierboven.

•
•

Materiaal: aardewerk (intacte
kruik)
Type Van den Brink: III
Kaiser: Horizon B

Ka 053
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, paleisfaçade-serekh

((v.d. Brink ‘01, p. 52, na be102
werking)
•
•
•
•
•
•
•
•

v.d. Brink ‘01, p. 52
103

Vindplaats: Kafr Hassan Dawood, graf 1008
Opgravingen o.l.v. Fekri A. Hassan te Kafr Hassan Dawood
(KHD), vanaf 1995
Kahl 1994: -Van den Brink 2001: kruik 27 (intact)

•
•

Materiaal: aardewerk (intacte kruik)
Type Van den Brink: III

Graf 1008, waar deze intacte kruik gevonden werd, was een van de grootste en belangrijkste protodynasti104
sche graven in KHD.
105
In Hassan 2003 staat de serekh 180° gedraaid.
106
Begeleidend teken (niet afgebeeld): “A plain circle, about half the size of the serekh itself.”
Zie verder paragraaf 2.2.3: De paleisfaçade-serekh op pagina 19 hierboven.

101

In de publicatie van Saad (zie de Bronnenlijst) staan tegenstrijdige gegevens over het grafnummer waaruit dit
stuk afkomstig zou zijn. Bij een foto staat een ander nummer dan in de tekst.
102
De beeldbewerking bestond uit een inversie van licht en donker, en uit het accentueren van de inscriptie.
103
In de Wadi Tumilat: “a defunct Nile distributary which once served as a corridor between Egypt and Western
Asia” (Hassan 2003, p. 38). De Wadi Tumilat begint aan de oostzijde van de Delta, ongeveer halverwege tussen
Cairo en de Middellandse Zee, en loopt pal oost naar het gebied van het huidige Suez kanaal.
104
Hassan 2003, p. 41.
105
De begeleidende tekst luidt: “…an incised serekh containing the name of King Sekhen (Ka) in the lower compartment” (onderstreping van mij) ( Hassan 2003, p. 41).
106
Van den Brink 2001, p. 52, n. 63.
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Probleemgevallen: Groep 3
• Vindgebied: noord of onbekend
• Gesloten kantelenserekh
• n=4
Ka 048
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken /
probleemgeval
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, gesloten kantelenserekh

UEQ2, p. 263, 24
(40° gedraaid)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

107

v.d. Brink 1996,
p. 146
107

Vindplaats: Helwan
Uit de “Koninklijke opgravingen” o.l.v. Zaki Saad in de omgeving
van Helwan, 1943-1944
Museum: Cairo, EM00-88
Kahl 1994: Quelle 73
Van den Brink 2001:: kruik 29 (intact)

•
•
•

Materiaal: aardewerk (intacte kruik)
Type Van den Brink: III
Kaiser: Horizon B

Ik heb de afbeelding 40° gedraaid, overeenkomstig de hoek waaronder deze op de kruik staat.
Dat hier de naam van koning Ka bedoeld wordt lijkt
lijkt wel zeker, maar ook als ik de variabiliteit in schrijfwijze
van verschillende tekens in deze periode in aanmerking neem, kan ik hier geen authentiek kA-teken in zien.
Zo’n tekeningetje zou iemand kunnen maken die wel eens een kA -teken
teken heeft gezien, maar
maa niet weet wat het
voorstelt.
Twijfelsvrije voorbeelden van de gesloten kantelenserekh komen alleen voor in categorie 3: inktteksten op
aardewerk.
Mij lijkt dit dus een imitatiestuk.

Zie voetnoot 101 op pagina 55 hierboven.
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Ka 054
Cat. 2: gegrift op aardewerk, voor het bakken
bakk
/ probleemgeval
Vindgebied: onbekend
Geen serekh? Imitatiestuk?
Imitatiestuk

(Geaccentueerd)

Forgotten serekhs,
serekhs p. 75, b

Forgotten serekhs,
serekhs p. 71, 2

•
•
•
•

Vindplaats: onbekend
Royal Ontario Museum,, ROM 901.8.169
Kahl 1994: -Van den Brink 2001:: fragment 51

•

In 2001 publiceerde Thomas D. Gilroy een artikel over een aantal “vergeten serekhs” in het Royal Ontario
Museum.. Deze niet eerder gepubliceerde serekhs stonden op scherven aardewerk, verkregen van het EEF,
uit “a shipment that arrived at the museum in 1907. All of the published marks [uit
[uit deze serie]
serie were excavated
by W.M.F. Petrie, from the Umm el-Qaab
el Qaab royal cemetery at Abydos, and are included in RT I and RT II.” Gilroy veronderstelt daarom dat de overige stukken, waaronder
waaronder deze serekh, de zelfde herkomst hebben. Het
enige dat echter vaststaat is, dat ze afkomstig zijn van het EEF.
Het teken kA,, dat op de tekening zo duidelijk lijkt, ziet er op de foto veel minder duidelijk uit. De boog en het
kleine streepje linksonder datt Gilroy ziet als onderdelen van de naam Ka zijn op de foto wel onderscheidbaar,
maar missen de scherpte en diepte van de andere lijnen. Het lijkt me dat ze niet bij het oorspronkelijk onton
werp horen, maar latere beschadigingen zijn. Op een scherf als deze zou dat niet vreemd zijn (zie bijv. Ka
056 en Ka 055).
Op de foto links heb ik alleen datgene met zwart geaccentueerd waarvan ik zeker ben dat het op de foto is te
onderscheiden. De lijnen aan de onderkant, die door Gilroy zijn geïnterpreteerd als een kA-teken, zijn dunner
getekend, in overeenstemming met het oppervlakkige karakter van deze lijnen.
108
Gilroy merkt op, dat het bovenste verticale streepje de poot van een valk kunnen zijn, maar in zijn tekening
lijkt dit streepje duidelijk korter dan op de foto. Op de foto is ook de aansluiting met de “serekh” niet te zien.
Als ik naar mijn tekening kijk, zie ik geen aanleiding om hier een valkenpoot in te zien.
Het heeft wel iets van een gesloten kantelenserekh, maar de verticale streepjes zijn aan de bovenkant afgesloten
en met halfronde, holle boogjes: dat past niet in het beeld.
Twijfelsvrije voorbeelden van de gesloten kantelenserekh komen alleen voor in categorie 3: inktteksten op
aardewerk.
Het teken kA – als het dat zou zijn – staat ondersteboven.
Per saldo lijkt het geen serekh, maar een (slechte) imitatie-serekh
imitatie
is niet uit te sluiten.

•

•
•
•
•
•
•

108

Materiaal: aardewerk (scherf)

Forgotten serekhs, p. 69.
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Ka 047
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke
belastingtekst
Vindgebied: noord
Imitatiestuk, gesloten kantelenserekh

Tarkhan I, pl. 31, 67

UC 16072

•
•
•
•

Vindplaats: Tarkhan, graf 261
Opgravingen van Petrie, 1911-1912
Petrie Museum, UC 16072
Kahl 1994: Quelle 72

•
•
•

Voor een korte beschrijving van het graf en de inhoud, zie Tarkhan I, p. 9.
Petrie geeft als datering van dit graf: S.D. 78 (Tarkhan I, tabel, pl. 61).
Dit stuk is een goede imitatie, maar de “zwevende kantelen” laten zien dat de maker de achtergrond van
deze vormgeving niet begreep (zie ook het volgende stuk, Ka 050, waar hetzelfde zich voordoet).

Materiaal: aardewerk (intacte vaas)
Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

Ka 050
Cat. 3b: inkt op aardewerk, met noordelijke belastingtekst
Vindgebied: onbekend
Imitatiestuk, gesloten kantelenserekh

IÄF III, 848
•
•
•
•
•

•
•

IÄF III, 848
Materiaal: aardewerk (grotendeels intacte vaas)

Vindplaats: onbekend
Vondstomstandigheden: onbekend. Het stuk duikt
voor het eerst op in een privéverzameling (KoflerTruniger).
Kahl 1994: Quelle 75

Belastingtekst:

nHb-mHw (Afdracht uit het Noorden)

De tekening van dit stuk oogt buitengewoon zorgvuldig: geen spoor van haast of slordigheid.
Met de vormgeving is echter van alles mis:
o De bovenkant van de serekh is nadrukkelijk hol getekend. Uit de andere voorbeelden van de gesloten kantelenserekh blijkt (ondanks enkele slordige varianten), dat de bovenkant daarvan als vlak
wordt opgevat.
o Het n-teken eindigt rechts met een streepje omhoog: dit komt verder nooit voor.
o Op de plaats waar in soortgelijke teksten 3 (soms minder) horizontale streepjes staan, staat hier
109
iets wat een fantasie-teken lijkt.
110
o En net als bij het vorige stuk (Ka 047) ook hier “zwevende kantelen.”
Juist vanwege de zorgvuldige afwerking kis de conclusie onontkoombaar: dit is een imitatiestuk.
Kaplony toont in IÄF III nog een tweede stuk uit de Kofler-Truniger verzameling: zijn nummer 849. Dat wordt
toegeschreven aan Aha, maar ziet er nog minder geloofwaardig uit dan dit stuk van “Ka.”

Tot zover de onnozele gedachten van een amateur.
Have a nice day.

109

Kaplony interpreteert dit teken als N36 (
) en stelt dat het hier misschien gebruikt wordt in de betekenis
van “gouw” (IÄF II, noot 1600, p. 1001).
110
Het op dit stuk voorkomen van de zwevende kantelen, net als op Ka 047, doet vermoeden dat beide dezelfde
herkomst hebben, nl. Tarkhan.
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