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Twee broers in Egypte 
Hoe liefde haat overwint en eersten laatsten worden 

 
Dat de ene broer de andere niet is, spreekt ook uit een Egyptisch verhaal. 
De onderlinge relatie van Anubis en Bata en hun wedervaren klinken ons, 
die met bijbel en Grimm zijn grootgebracht, bekend in de oren. 

 
Onder de vele vertellingen uit het oude Egypte staat er een bekend onder de moderne 
titel ‘Het verhaal van de twee broers.’ Hoewel beide hoofdpersonen de naam van een 
god dragen, is er van een mythe -d.w.z. een godengeschiedenis met een religieuze 
boodschap- allerminst sprake. En al wemelt het verhaal van mythische motieven, de 
dramatis personae tonen zich ronduit sprookjesfiguren, verwikkeld als ze raken in 
avonturen die tijd en ruimte tarten en uitlopen op een happy ending, zoals het een 
sprookje betaamt. Anders dan de sacrale mythe, die in Egypte niet-narratief is en 
enkel in losse episoden werd overgeleverd, kent deze profane vertelling een duidelijke 
plot en structuur. Het taaleigen waarin ze gesteld is, is dan ook het navenant seculiere 
Nieuwegyptisch, dat halverwege de veertiende eeuw in gebruik komt voor 
management, epistolografie en bellettrie. Deze jongere taal verhoudt zich tot het 
oudere Egyptisch ongeveer zoals Italiaans tot Latijn; het intussen klassiek geworden 
Oud- en Middelegyptisch zal de norm blijven voor gewijde teksten. Het kolofon van 
het enige handschrift dat van de tekst bestaat, de Papyrus d’Orbiney, schrijft zijn 
inhoud toe aan het schrijverstrio Kagab, Hori en Meremope -die sommigen voor de 
auteurs, anderen slechts voor een reeks kopiïsten houden- en vermeldt meester-
schrijver Inna als kopiïst en eigenaar van de papyrusrol. Daarmee is het geschrift 
gedateerd onder Farao Seti II van de negentiende dynastie, ofwel rond 1200 v. Chr. 
Ons sprookje dan heeft de vorm van een stuk in drie bedrijven en vierentwintig 
taferelen, waarvan het eind het begin herneemt, maar dan anders. Eerste en laatste 
bedrijf spelen in het land Egypte, het tussenstuk ver buitengaats, ergens in de Levant. 
De vierentwintig episoden, die op de ouverture na alle met het partikel cher-ir: ‘Toen 
nu ...’ beginnen, heeft Inna telkens formeel gemarkeerd met een rubrum. Laten we ze 
nu ontrollen, opdat ze, zij het samengevat, voor zich spreken. Associaties met bijbel-
plaatsen staan tussen haakjes; uitleg en commentaar volgen zonodig na een *. 
 
Een gemankeerd gezin 
 
(1) Er waren eens twee volle broers. De oudste, Anubis, genoot een gezeten bestaan 
met een huis en een vrouw, terwijl de jongste, Bata, ongehuwd bij het echtpaar 
inwoonde en door hen praktisch als hun zoon werd beschouwd. De knaap hoedde het 
vee en bewerkte de akkers, meestal alleen zwoegend, want hij was de sterkste in het 
ganse land, doordat er een kracht Gods in hem stak (Ri. 16:17,20; Dan. 4:5,15). 
  * Bata, oorspronkelijk Bati, betekent ‘koeherder;’ het is de naam van een weinig 
prominente god in de zeventiende Opperegyptische provincie, waarvan Anubis de 
patroongod is. 
(2) Zo ging het dag in dag uit. De jongste broer keerde ‘s avonds huiswaarts, beladen 
met veldvruchten, melk en brandhout, en na zijn dagelijkse opbrengst aan zijn broer 
en schoonzus, annex pleegouders, te hebben aangeboden begaf hij zich na de maaltijd 
te ruste in zijn stal temidden van de koeien (Luk. 15:15-16). 
(3) ‘s Anderendaags bracht hij zijn oudere broer dan eerst het ontbijt, waarna deze 
hem proviand meegaf en hij het vee ging weiden. Het bijzondere joch verstond wat de 
koeien hem influisterden dat de beste plekjes waren om te grazen, zodat ze schoon 
van gestalte werden en rijkelijk kalfden (Gen. 41:18). 
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(4) Op de vooravond van het nieuwe landbouwseizoen, zodra het bouwland weer uit 
de maandenlange Nijloverstroming kwam opduiken, kondigde de oudste aan dat ze 
de volgende dag gezamenlijk de hand aan de ploeg zouden slaan. Gewoontegetrouw 
deed de jongste zonder morren wat de oudste hem vroeg.  
(5) Bij het ochtendgloren gingen ze opgetogen aan het werk. Met een span runderen 
trokken ze vrolijk de voren en strooiden het zaaigoed uit. 
(6) So far, so good. Maar dan, dagen later, komen ze rond het middaguur zonder 
zaaigoed te zitten en stuurt de oudere broer de jongere om een nieuwe voorraad naar 
huis. Als de vrouw hem moeiteloos een volle kruik van maar liefst vijf zakken inhoud 
ziet torsen, ontvlamt in haar een noodlottig verlangen de jongen ‘als man te leren 
kennen’ (Gen. 39:6-12). Ze vleit hem ermee dat zijn robuuste fysiek haar niet is 
ontgaan en grijpt hem vast met de woorden: ‘Kom, laten we een uur het bed delen; je 
krijgt er wat voor terug: ik zal mooie kleren voor je maken.’ In woede ontstoken wijst 
de schone jongeling haar voorstel resoluut af als een gruwel, want ‘Gij bent mij als 
een moeder en uw man is mij als een vader en hij die ouder is dan ik heeft mij 
opgevoed’ (Lev. 18:7-8,16; 20:11,21). Na haar te hebben bezworen hem nooit meer 
zoiets schandelijks te vragen en met de verzekering dat het voorval zo’n taboe voor 
hem is, dat hij er nooit met iemand over zal kunnen spreken, keert hij met zijn vracht 
terug naar zijn broer en laat de vrouw vertwijfeld achter. 
  * Het is kennelijk het incestueus karakter ervan dat een taboe op het voorstel legt, en 
niet zozeer de buitenechtelijke erotiek. 
(7) Bij thuiskomst treft de oudere broer zijn vrouw in bed, ogenschijnlijk toegetakeld 
en ziek. Zij had in haar ongerustheid namelijk bedacht te zullen doen alsof ze door de 
jongen was aangerand en ook had ze een vies braakmiddel ingenomen. Ze stelt de 
zaken in flagrante strijd met de werkelijke toedracht voor: hij had haar het bed in 
willen praten, zij had geriposteerd dat ze zijn moeder was en de oudere broer hem als 
een vader. Hij had haar met klappen het zwijgen willen opleggen. In haar eer 
geschonden wenst ze niet langer te leven, zo veinst ze pathetisch. Haar man, oppert 
ze arglistig, kan zijn jongere broer maar beter niet eerst uithoren, maar moet liever de 
eerwraak onmiddellijk aan hem voltrekken. Laaiend van woede gelooft en volgt de 
oudere broer elk woord van zijn echtgenote en stelt zich in hinderlaag op bij de 
staldeur, met een speer in de hand (Gen. 39:13-19). Als onze koeienfluisteraar 
eindelijk in zijn stal thuiskomt, wordt hij juist op tijd door zijn alerte ploegdieren 
gered, die hem waarschuwen: ‘Pas op, je oudere broer wacht je op om je met zijn 
speer te doden; maak je uit de voeten!’ (Num. 22:28-30). Hij weet te ontkomen, maar 
zijn broer zet de achtervolging in. In doodsnood richt hij een schietgebed tot Re-
Horachti: ‘Mijn Lieve Heer, Gij zijt het toch, die richt tussen schuldige en 
onschuldige!’ Re verhoort en biedt prompt redding door tussen de broers een breed 
water vol krokodillen zich te laten openen (Ex. 14:26-28). Vanaf zijn veilige oever 
roept de jongere broer de gefrustreerde oudere toe te wachten tot de volgende 
morgen; dan zal hij ten overstaan van Re gericht met hem houden. Wel wil hij hem 
alvast zeggen nooit meer met hem onder één dak te willen wonen en voorgoed te 
zullen vertrekken naar de Vallei der ceders. 
  * Re-Horachti is de scheppergod die zich in de zon openbaart, in het bijzonder aan 
de horizon; hij is ook Heer van waar- en gerechtigheid en opperrechter. Het 
ballingsoord moeten we zoeken aan de Libanese kust. De spreekwoordelijke ceders 
van de Libanon zijn feitelijk meest pijnbomen, een soort die ideaal timmerhout levert. 
(8) Meteen na zonsopkomst maakt de knaap zijn oudere broer het verwijt dat deze 
het recht geweld aandoet door zo bruusk en zonder wederhoor tot bestraffing over te 
zijn gegaan, en nog wel van zijn broer die hem als zijn vader beschouwt. Hij pleit 
onschuldig, zet de ware toedracht uiteen en stelt vast dat ‘die loopse vulva’ het 
onverkwikkelijk gebeuren omgekeerd heeft voorgesteld. Onder aanroeping van Re-
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Horachti veroordeelt hij ostentatief zijn broers ongeloof en agressie, door met een 
scherp riet zijn geslachtsdelen af te snijden en in het water te gooien, waarna een 
meerval ze terstond ophapt en hij geheel krachteloos wordt (Ri. 16:17). Nu realiseert 
de ander zich dat hij zich deerlijk vergist heeft, maar zijn tranen van spijt en 
medelijden kunnen niets meer uitrichten en ook is het water te wijd. De jongste zegt 
zijn broer en diens bedrijf onverbiddelijk adieu, maar niet dan nadat hij hem getroost 
heeft met de hoop op verzoening. Hij vraagt hem namelijk hem te hulp te komen, 
mocht hem in den vreemde ooit iets overkomen. Eenmaal in de Vallei der ceders zal 
hij zijn hart uitrukken en op de cederbloesem leggen. Wanneer de boom wordt geveld, 
zal hij ook zelf sterven. De oudere broer moet, als het zover is, zijn jongere nareizen 
en naar diens hart op zoek, om het tenslotte in een schaal koel water te leggen. Dan 
zal de jongste herleven en zich wreken op ‘hem die u onrecht heeft aangedaan.’ De 
onheilstijding zal de oudste bereiken doordat zijn bier plotseling over de rand van de 
beker zal schuimen. In diepe rouw keert de oudere broer naar huis, doodt haar die 
onmin tussen broers had gesticht (Spr. 6:19b) en werpt haar lijk voor de honden (II 
Kon. 9:36). 
  * De ceder-en pijnappel gelijken qua vorm en grootte op het menselijk hart. 
 
Bata in ballingschap 
 
(9) Aanvankelijk vergenoegt de jongere broer zich ermee overdag te jagen en ‘s nachts 
te slapen onder de ceder, waarvan een bloesem zijn uitgerukt hart draagt. 
  * In zijn hart-pijnappel bezit Bata dus een uitwendige individualiteit; de ethnologie 
is vertrouwd met de voorstelling van de external soul. Het idee treedt pregnant naar 
voren in de hoofdstukken van het Egyptisch Dodenboek die het dodengericht tot 
onderwerp hebben. De centrale illustratie (Db. 125) toont de welbekende weegschaal 
waarop het hart van de gestorvene afgewogen wordt tegen de Gerechtigheid. Op enige 
afstand staat de dode zelf, in afwachting van de uitspraak van Osiris, de dodenrechter. 
Nochtans hoeft hij niet in louter passieve eerbied af te wachten. Hem staat namelijk 
een speciale spreuk ter beschikking (Db. 30A), waarmee hij zijn hart als zijn alter ego 
aanspoort zich niet tegen hem te keren met beschuldigingen, als getuige à charge, 
maar ten gunste van hem te pleiten, als getuige à décharge. Zijn hart heeft hem in al 
zijn levensfasen vergezeld en weet zodoende alles van hem; het figureert hier als zetel 
van iemands geheugen en herinnering, opgevat als een zelfstandig persoon.  
(10) Geruime tijd later bouwt hij zich een mooi kasteel, vanuit het verlangen ‘een 
eigen huis te stichten.’ Dan komt op een goede dag de familie der goden bij hem langs 
(Gen. 18:1). Eerst berichten ze hoe zijn schoonzus haar verdiende straf heeft gekregen, 
vervolgens verzoekt Re, vol medelijden met zijn eenzaamheid, aan Chnoem: ‘Vorm 
een vrouw voor Bata, opdat hij niet langer alleen woont’ (Gen. 2:18). De goddelijke 
pottenbakker boetseert de mooiste vrouw op aarde, aan wie elke god een kwaliteit 
bijdraagt. Anderzijds voorspellen de zeven Hathoren, geboortefeeën, haar een 
gewelddadig einde. Blij met zijn gezellin waarschuwt Bata haar voor de zee: mocht die 
haar ooit grijpen, dan zal hij geen redding kunnen bieden, daar hij in feite zelf ook 
maar een vrouw is, ontmand en zwak; en hij onthult haar zijn hartsgeheim. 
  * Allicht heeft het nimmer geconsummeerde huwelijk de kiem gelegd van de vrouw 
haar drievoudige moorddadigheid. 
(11) Dan komt een kwade dag hun gelukkige tweezaamheid verstoren. Als de maagd 
zich onder de ceder verpoost, rolt plotseling een golf op haar af. Ze weet het huis in te 
vluchten, maar de boom, daartoe aangespoord door de golf, grist nog juist een 
haarlok van haar hoofd, welke de zeestroming meevoert en ten slotte afzet bij de 
wasserij van Farao. Daar geeft de lok zijn goddelijk parfum af aan Farao’s kleren, die 
naspeuringen naar de herkomst van de lok laat doen. Zijn wijzen constateren dat hij 



 4 

behoord moet hebben aan de gebenedijde dochter van Re-Horachti en een zegengroet 
van verre behelst. Farao stuurt expeditielegers uit om haar te vinden en naar zijn land 
te halen. 
  * Onverflauwbare welriekendheid is het waarmerk van goden, en later van heiligen. 
Wierook en balsem komen uit het godsland Punt. Wierookkorrels (sontjer) zijn de 
zweetdruppels gods (nutjer). 
(12) Alle keren onverrichterzake terug, behalve het leger dat de Vallei der ceders 
moest verkennen; dat komt niet terug, want Bata heeft alle soldaten vermoord, op 
een na, die het gebeurde komt vertellen (I Sam. 4:12). Een tweede, gerichte missie om 
haar te schaken slaagt wel. Smoorverliefd maakt Farao haar opperharemdame (Gen. 
12:15) en hij weet haar al gauw te vermurwen aan hem te verraden hoe het omtrent 
haar man gesteld is. Op haar advies gaan Farao’s manschappen de ceder omhakken 
en zodra het hart van de bloem af wegrolt, valt Bata dood neer. 
(13) Ten dage dat de boom geveld wordt, ziet Anubis het voorspelde teken: zijn bier 
begint te schuimen en hij weet genoeg. Hij schoeit zich en gaat op reis, intens 
verdrietig. In het kasteel vindt hij zijn broer dood op bed. Indachtig diens laatste 
wens gaat hij op zoek naar zijn hart, lange tijd tevergeefs. Na drie volle jaren te 
hebben gespeurd, dwingt heimwee hem uiteindelijk hoop en moed op te geven. 
  *Blijkbaar lag de grond bezaaid met denneappels, zodat het zoeken was naar een 
naald in een hooiberg. 
(14) Maar dan, op een allerlaatste inspectie, vind hij toch nog de cederappel die zijn 
broers hart is en doet ermee conform de instructie van weleer.  
(15) Terwijl zijn hart die nacht in koel water te wellen ligt, beginnen Bata’s leden te 
beven. Daarop geeft Anubis zijn broer van het water te drinken, zodat ‘het hart weer 
op zijn plaats terecht komt’ en ‘hijzelf wordt zoals hij was.’ De broers omhelzen elkaar 
en praten honderduit. Dan kondigt de jongste aan in de gedaante van een bonte stier 
naar Egypte terug te zullen gaan, met zijn broer op de rug, om zich op zijn trouweloze 
vrouw in de harem te wreken. Nadat zijn oudere broer hem voor Farao gebracht heeft, 
voorspelt hij, zal deze hem rijkelijk lonen; zelf zal hij een nationaal wonder worden. 
  * Reeds de Piramideteksten kennen het Koele Meer, waaraan de zielen der 
afgestorvenen zich laven. 
(16) De volgende morgen neemt Bata de aangekondigde gestalte aan. De reis 
huiswaarts met zijn broer als berijder duurt slechts een etmaal en eindigt in Farao’s 
buurt. Verrukt over het grote wonder dat is geschied, richt deze een offerfeest aan. 
Anubis keert tenslotte naar zijn dorp terug, beladen met het gewicht van de stier in 
goud en zilver en voortaan een intimus van de koning. 
 
Een koninklijke afloop 
 
(17) Als de vrouw eens in de paleiskeuken is, treedt de menselijke stier binnen en 
onthult haar zijn ware identiteit: ‘Ik ben Bata. Kijk, ik leef nog, als stier’ (Mt. 14:2; Lk. 
24:39) en hij wrijft haar in heus wel te weten dat het haar idee is geweest de ceder te 
rooien om zo haar man uit de weg te ruimen. Tijdens een drinkgelag dwingt de 
banggeworden haremdame Farao de plechtige belofte af haar wat ze maar vraagt te 
zullen inwilligen. Wanneer ze verzoekt om de lever van de stier, moet hij daarin met 
pijn in het hart toestemmen (Mt. 14:6-11). 
(18) De volgende dag wordt Bata met koninklijke égards geslacht, waarbij zijn kop in 
een laatste stuiptrekking twee druppels bloed plengt ter weerszijden van de paleis-
poort. De dag daarop wordt Farao gemeld dat er uit de druppels twee perseabomen 
naast de poort zijn opgeschoten, in één nacht volgroeid. Het bloedwonder wordt alom 
gevierd en het bomenpaar met offeranden geëerd. 
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(19) Als lang daarna Farao en zijn haremdame eens buiten zitten, elk onder een van 
de bomen, spreekt Bata tot zijn vrouw: ‘O verraadster, ik leef nog, ondanks jou; ook 
nadat ik me in een stier veranderd had, heb je me laten slachten.’ 
(20) Andermaal weet onze haremdame onder het drinken Farao bij God te laten 
zweren haar terwille te zijn in wat ze maar vraagt. Opnieuw moet hij ongaarne zijn 
belofte gestand doen, nu door beide perseabomen te laten omhakken en verwerken 
tot luxe meubels. 
(21) Terwijl onze opperharemdame, Farao’s gemalin, de schrijnwerkers bij hun 
arbeid gadeslaat, springt een houtsplinter haar mond binnen. Ze slikt hem door, 
ontvangt en wordt zwanger (Jes. 11:1; Mt. 1:20). 
(22) Wanneer ze van een jongetje bevalt, krijgt Farao de blijde tijding dat hem een 
zoon geboren is. Hij erkent het kind, krijgt het lief en verleent de koningstelg de titel 
Prins van Koesj. 
  * De Egyptische Koningslegende vertelt hoe de koningin in haar binnenkamer 
bezocht wordt door Amon-Re in de gedaante van de regerend vorst en van hem de 
nieuwe erfprins ontvangt. ‘Prins van Koesj’ betekent zoveel als ons ‘Prins van Oranje’ 
en ‘Prince of Wales.’ 
(23) Lange tijd daarna maakt hij deze zoon Erfprins van het ganse land. 
(24) Lang daarna wederom wiekt Zijne Majesteit ten hemel en neemt de volleerde 
erfprins definitief het koningschap over (Opb. 5:12). Dan pas geeft de nieuwe vorst, 
die geen ander is dan Bata herboren (Joh. 14:9-11), zijn identiteit prijs (Gen. 45:4) 
door ten overstaan van zijn raadslieden een rechtszaak te beleggen tegen zijn 
voormalige echtgenote. Zijn levensgeschiedenis komt uit  en de vrouw wordt unaniem 
veroordeeld. Anubis benoemt hij tot erfprins (Gen. 25:23). Na een regering van dertig 
jaren begeeft Bata zich ten leven, waarna de oudere broer koning in zijn plaats wordt 
(Gen. 48:17-20; Lk. 13:30; Mk. 9:35) op de dag van zijn landing. 
  * Hier is tot sprookjesmotief gedevalueerd en van elke mystiek ontdaan wat in de 
Egyptische religie kerndogma is: het mysterie van de wezensgelijkheid van Vader en 
Zoon. Osiris, icoon van de gestorven koning, verwekt post mortem Horus, in wie hij 
op aarde herleeft als nieuwe koning; Horus’ triomf wordt ook op Osiris’ naam 
geschreven. De Zonne- en Scheppergod verwekt in het diepst van de nacht, op het 
moment van zijn dood, de jonge god die als nieuwe zon geboren wordt; aldus is hij 
zijn eigen maker. Dertig jaar markeert de volheid van een regeerperiode. ‘Landing’ 
geeft de behouden aankomst in het graf aan.              
 
Tot slot 
 
Het ene verhaal is het andere niet. Hoe het broers in goede en kwade dagen kan 
vergaan is een onderwerp dat de fantasie prikkelt en in dit Egyptische verhaal kleur-
rijk wordt uitgesponnen. De bijbelverhalen maken het minder bont, maar hebben 
onmiskenbaar heel wat thema’s en motieven met de Egyptische vertelling gemeen. 
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