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Inleiding 

Taweret (of Thoeris in het Grieks) wijkt qua uiterlijk nogal af van de gemiddelde Egyptische godin: in 

plaats van de ideale mooie, slanke, eeuwig jonge vrouw is zij een nijlpaard, staand op haar 

achterpoten, met hangende borsten en een grote buik. Ze heeft de rug en/of staart van een krokodil 

en de poten van een leeuw, en soms toont ze een vervaarlijke rij ontblote tanden. Vaak leunt ze met 

haar voorpoten op de sA-hiëroglief, die “bescherming” betekent. Deze hiëroglief vertegenwoordigt 

de belangrijkste functie van Taweret: ze is een apotropeïsche godin en beschermster van vrouwen 

die zwanger zijn en borstvoeding geven. Taweret was zeer populair bij zowel de elite als de gewone 

bevolking en we vinden afbeeldingen van haar vaak terug op amuletten, magische messen en 

meubels. Naast haar functie als beschermster van vrouwen en kleine kinderen wordt Taweret ook 

geassocieerd met de jaarlijkse Nijloverstroming; dit zien we ook terug aan haar nijlpaardvorm. Maar 

hoewel Taweret duidelijk een goedaardige macht is, heeft ze ook een woeste kant. Hierdoor is ze 

waarschijnlijk des te beter in staat om bescherming te bieden tegen kwaadwillende demonen.  

 

 



Nijlpaardgodinnen 

Taweret maakt deel uit van een kleine groep nijlpaardgodinnen die vaak lastig van elkaar te 

onderscheiden zijn, omdat ze er eigenlijk hetzelfde uitzien en ongeveer dezelfde functie hebben. Zo 

zijn er de godinnen Opet (“Zoogster”), Reret (“Zeug”, omdat nijlpaarden door de Egyptenaren geen 

“nijlpaarden” maar “nijlvarkens” werden genoemd) en Hedjet (“de Witte”). In het Dodenboek van 

Ani zien we bijvoorbeeld de godin Opet afgebeeld met dezelfde iconografie als Taweret. Op haar 

hoofd draagt ze hoorns met een zonneschijf ertussen. Naast Taweret’s gebruikelijke attribuut, de sA-
hiëroglief, houdt ze ook een anch en een soort brandende toorts vast, die ze aanbiedt aan de 

overleden Ani.     

 

 

Amuletten uit Amarna 

Taweret’s populariteit bij de “gewone vrouw” is niet verwonderlijk met het oog op haar 

beschermende rol bij een van de meest risicovolle en cruciale gebeurtenissen in het leven. Er zijn 

bijvoorbeeld al Taweret-amuletten bekend vanaf het Oude Rijk, en we vinden ze veelvuldig terug in 

o.a. graven uit het Middenrijk, Nieuwe Rijk en de latere periodes, gedecoreerd met twee- of 

driedimensionale afbeeldingen van de godin. Ze werden waarschijnlijk gedragen door vrouwen en 

kleine kinderen. Vaak zijn deze amuletten gemaakt van faience met een blauwe of groene kleur. In 

haar studie naar de vondsten in Amarna vermeldt Anna Stevens dat er daar ten minste 126 kleine 

hangers zijn gevonden waarop Taweret wordt afgebeeld. De meeste hiervan zijn ongeveer 1,5 cm 

hoog, maar sommigen zijn iets groter (2-3 cm hoog) en hebben meer detail, met bijvoorbeeld anch of 

sA-hiërogliefen. De grootste Taweret-hangers waren wel 5 cm hoog. 

De apotropeïsche functie van Taweret is ook duidelijk te zien op de zogenaamde “magische messen”, 

die bekend zijn uit de Eerste Tussenperiode en het Middenrijk. Deze magische messen lijken wel wat 

op boemerangs: platte halfronde objecten, gemaakt van nijlpaardivoor en versierd met allerhande 

goden, mythische dieren, en doorgaans ook met Bes en/of Taweret. Op deze magische messen zien 



we vaak dat Taweret en Bes worden afgebeeld met grote messen of zelfs slangen in hun 

handen/poten, die moeten helpen om de demonen op afstand te houden. 

Het is onduidelijk hoe deze magische messen precies werden gebruikt, maar ze speelden 

waarschijnlijk een rol in rituelen die werden uitgevoerd om met name vrouwen en kinderen te 

beschermen. De meeste van deze magische messen zijn afkomstig uit graven, en sommigen vertonen 

sporen van gebruik zodat we weten dat ze al tijdens het leven een functie hadden.  

 
 

Taweret bij de elite 

Naast de amuletten, die veelvuldig door de gewone bevolking zullen zijn gebruikt, en de magische 

messen vinden we ook bij de elite veel afbeeldingen van Taweret (en de andere nijlpaardgodinnen). 

Zo zien we bijvoorbeeld afbeeldingen van Taweret en Bes op juwelen en op dure huishoudelijke 

objecten zoals stoelen, hoofdsteunen en bedden. Ook tijdens de slaap bood Taweret namelijk 

bescherming door demonen af te weren die nachtmerries konden veroorzaken. Deze mooi 

gedecoreerde meubels waren voornamelijk weggelegd voor de elite, omdat goed hout schaars was 

en moest worden geïmporteerd uit de Levant voordat het kon worden bewerkt.   

Het feit dat we Taweret veelvuldig zien bij zowel persoonlijke religieuze voorwerpen als bij religieuze 

staatsuitingen suggereert dat Taweret, net zoals Bes, wel degelijk ook deel uitmaakte van de officiële 

staatsreligie. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is een houten beeldje van koningin Tiye, de 

echtgenote van Amonhotep III, die zich laat afbeelden met trekken van Taweret. Hoewel er in de 

egyptologische literatuur nog weleens een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de officiële 

staatsreligie en de persoonlijke religieuze praktijken van de gewone bevolking, laat de rol van 

Taweret zien dat er zeker een gebied was waarbinnen de twee elkaar overlappen. 

 



Tussen mensen, goden en demonen  

Taweret’s angstaanjagende uiterlijk is een belangrijk onderdeel van haar apotropeïsche functie en 

maakt dat ze, net zoals de god Bes, bij uitstek geschikt is om de demonen op afstand te houden. 

Waarschijnlijk kunnen we Taweret zien als een liminaal wezen, een godheid die zich op de grens 

bevindt tussen de werelden van goden, mensen en demonen en zich hiertussen vrij kan bewegen. 

Meer hierover is te lezen op de website http://www.demonthings.com/, die hoort bij het 

onderzoeksproject naar demonen en andere liminale wezens dat nu loopt aan de Swansea University 

Wales. 

Taweret’s lichaam, samengesteld uit onderdelen van een nijlpaard, leeuw en krokodil, lijkt op de 

hybridebeesten die we nu “demonen” noemen, ruige wezens die vaak onder leiding staan van een 

godheid (zoals Sechmet) en/of die een bepaalde plaats bewaken. De Egyptenaren hadden zelf geen 

apart woord voor deze wezens, en daarom moeten we afgaan op tekstuele omschrijvingen en 

iconografie om te begrijpen wat de kenmerken zijn van deze groep wezens. Door demonen af te 

beelden als hybridebeesten, bestaande uit delen van verschillende dieren, wordt duidelijk dat het 

potentieel gevaarlijke wezens zijn die niet noodzakelijkerwijs handelen volgens Ma’at. Een voorbeeld 

van zo’n wezen is het bekende beest Ammoet, die bij het wegen van het hart in Spreuk 125 van het 

Dodenboek op de loer ligt om de harten op te eten van overledenen die niet volgens Ma’at hebben 

geleefd. Haar lichaam bestaat uit het hoofd van een krokodil, het bovenlijf van een leeuw en het 

onderlijf van een nijlpaard. Vooral in onderwereldboeken zien we veel van deze hybride-demonen, 

die kunnen bestaan uit (delen van) allerlei dieren: reptielen (vooral slangen), insecten, schorpioenen, 

honden, katten, stieren, ezels, geiten, bavianen, nijlpaarden of vogels.  

 

 

Een boze Taweret 

Hoewel Taweret dus een goedaardige godin is, lijkt het erop dat ze zelf ook een woeste kant kan 

hebben waarmee ze ook een bedreiging voor mensen kan vormen. Volgens Joris Borghouts zien we 



op een ostracon uit Deir el-Medina een verwijzing naar de angstwekkende macht van de godin. De 

tekst is een kort briefje dat luidt: “Maak voor mij alsjeblieft een wr.t, want degene die je voor me 

hebt gemaakt is weggenomen door diefstal. Hierdoor kan het(/zij) een (goddelijke) manifestatie van 

Seth tegen mij maken”. Het is niet helemaal duidelijk wat er hier aan de hand is, maar Borghouts 

stelt voor dat de wr.t waarover wordt gesproken een beeldje of figuurtje van de godin Taweret is, dat 

blijkbaar is gestolen. De voormalige eigenaar maakt zich ongerust dat degene die het figuurtje 

gestolen heeft, misschien van kwade wil is en het gestolen figuurtje tegen hem wil gebruiken om een 

manifestatie (Ba) van Seth tegen hem op te roepen. De associatie van Taweret met Seth komt vaker 

voor, en heeft waarschijnlijk te maken met het nijlpaard-aspect van de godin; nijlpaarden waren ten 

slotte zeer gevaarlijke dieren die daarom ook met Seth werden geassocieerd. 

 

Zwanger of niet? 

Taweret’s uiterlijk valt vooral op door haar grote buik en hangende borsten, die vaak in verband 

worden gebracht met haar functie als beschermster van zwangere vrouwen. Deze lichamelijke 

kenmerken kunnen we echter ook op een andere manier interpreteren. John Baines wijst er namelijk 

op dat Taweret ook in verband wordt gebracht met de Nijloverstroming en met vruchtbaarheid van 

het land, en hij stelt voor dat dit juist bepalend is voor de iconografie van Taweret. Het is mogelijk 

dat Taweret’s uiterlijk eerder overeenkomt met de staatsiconografie van mannelijke (!) 

vruchtbaarheidsfiguren dan met zwangere vrouwen. Deze figuren, die we bijvoorbeeld zien bij smA-
tAwy-scènes hebben dezelfde hangende borsten als Taweret, en hebben ook een buikje. Zulke 

mannelijke vruchtbaarheidsfiguren worden veelvuldig afgebeeld op monumenten, en gelden als 

personificaties van het vruchtbare land en haar landbouwproducten. 

 

Als Nijldier wordt Taweret in verband gebracht met de jaarlijkse Nijloverstroming en met agrarische 

vruchtbaarheid. Zo heeft ze bijvoorbeeld op Nieuwerijks-stèles uit Gebel es-Silsila het epitheton tA-



wr.t-Mw-wab, “Taweret van het pure water”, wat mogelijk verwijst naar het oerwater van de Noen 

van waaruit de schepping begon en waar steeds de jaarlijkse Nijloverstroming uit voortkomt.  

Bovendien worden, volgens Baines, hangende borsten in de Egyptische inconografie niet per definitie 

gebruikt om zwangerschap aan te duiden. Dit is een lastig punt, omdat we maar weinig Egyptische 

afbeeldingen kennen van zwangere vrouwen. Een bekend voorbeeld is de afbeelding in de tempel 

van Deir el-Bahri van de zwangere moeder van Hatsjepsoet, Ahmose, die door de goden Chnoem en 

Heket wordt begeleid. Dit reliëf toont een jeugdige, slanke vrouw, zonder hangborsten en met een 

bescheiden buikje, die volledig is afgebeeld volgens de traditionele officiële regels voor afbeeldingen 

van goden en koninklijke figuren; heel anders dus dan Taweret. Hetzelfde geldt voor onderstaand 

reliëf van een barende vrouw uit de Grieks-Romeinse periode: hoewel de vrouw aan het baren is 

(hurkend op twee stenen), heeft ze amper een buik en zeker geen hangende borsten. Anderzijds kan 

men beargumenteren dat ook zwangere vrouwen moeten worden afgebeeld volgens het officiële 

staatsdecorum met haar strikte regels voor het afbeelden van personen, en dat alleen afbeeldingen 

van Taweret, als liminaal wezen, hiervan afwijken. Het blijft onduidelijk hoe we Taweret’s uiterlijk het 

beste kunnen interpreteren, maar de materiële cultuur laat in elk geval duidelijk zien dat ze een 

belangrijke rol speelde in de alledaagse religie. 
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