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Voorwoord

Nadat ik een aantal keren in Egypte op rondreis ben geweest, telkens onder 
begeleiding van een ervaren tourleader/gids zijnde Olette Freriks, leek het mij leuk 
om samen met haar onze ervaringen te delen door een aantal boeken te schrijven 
met daarin een korte impressie van de bezienswaardigheden.

De reactie van Olette hierop was de volgende:
Ik was acht jaar toen ik een ansichtkaart kreeg van mijn oom met daarop een 
prachtig gekleurde muurschildering uit het Dal der Koninginnen.
Dat beeld liet mij niet meer los, mijn interesse in het oude Egypte groeide en in 
1996 maakte ik mijn droom waar. Ik begon met de studie Egyptologie a la carte aan 
de universiteit van Leiden. Daarnaast deed ik een cursus reisleiding en in het jaar 
2000 richtte ik mijn reisorganisatie “Horus reizen Egypte” op.
Naast het organiseren en begeleiden van reizen gaf ik cursussen en lezingen door 
het hele land, verzorgde ik lessen op basis en middelbare scholen en deed de rond-
leidingen in musea in binnen- en buitenland.
Sinds 2006 woon ik in Egypte, waar ik mijn activiteiten voor Horus Reizen verder 
heb kunnen uitbreiden. En toen André mij enige tijd geleden vroeg om hem te 
helpen bij het schrijven van deze serie heb ik gelijk ja gezegd.
Dit is een droom die ik allang heb, om deze kleine boekjes te maken en u zo kennis 
te laten maken met de enorme uitgebreide en ingewikkelde historie van Egypte.

Na dit te hebben gelezen kan dit hopelijk voor u als leidraad of als ondersteuning 
dienen bij het plannen van een trip naar Egypte of als naslagwerk indien u daar 
bent om te weten hoe zat dat ook al weer.

Om een goed beeld te kunnen schetsen heb ik voor zo ver mogelijk ook foto’s 
toegevoegd die ikzelf tijdens mijn reizen heb kunnen maken.
De gehanteerde volgorde van de bezienswaardigheden is een mogelijke optie, maar 
zie het alstublieft niet als een verplichting maar als een advies.

In ieder geval veel plezier wanneer u in Egypte bent, ik kan het alleen maar 
aanraden want het is daar prachtig.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

NB onze contactgegevens staan vermeldt in het hoofdstuk “Enige interessante 
websites”, achterin dit boek.
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Inleiding

In deel 4 komt Sakkara en zijn omgeving aan bod.
We starten vanaf Dashur en we eindigen dit deel in Abu Roash. Daar tussenin liggen 
heel veel bezienswaardigheden, sommigen welbekend anderen wat minder bekend, 
die allen aan bod komen, zodat u al dan niet vooraf al een keuze kunt maken of u 
daar wel of niet naar toe wilt gaan of welke bezichtigingen u het beste met elkaar 
kunt combineren.
We hebben getracht om dit in een zo logisch mogelijke volgorde te zetten, waardoor 
het makkelijker kiezen zal zijn.
Veel plezier bij het bekijken van al deze mooie tempels, graftombes en musea.
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Dashur  

De Knikpiramide of Bentpiramide van koning Snofroe
Snofroe was de eerste koning van de vierde dynastie in het Oude Rijk.
Zijn regering was  24 jaar 2613-2589 v. Chr.
Zijn koningin was Meresankh-Hetepheres, zij was de belangrijkste vrouw van 
Snofroe en de moeder van Cheops.
Onder Snofroe, was er een grote evolutie in de monumentale piramide structuren, 
die zou leiden tot Cheops Grote Piramide, die wordt gezien als één van de zeven 
wonderen van de Oude Wereld.
Er staan 3 piramides op de naam van Snofroe de eerste is de Meidoem piramide in 
de Fayum (zie deel 3) maar dat was de piramide van zijn vader die hij afgebouwd 
zal hebben. 
Daarna heeft hij voor zichzelf in Dashur ongeeer 40 km ten zuiden van Caïro, nog 
twee piramides gebouwd, waarvan de eerste de Knikpiramide of Bentpiramide is.

Met de bouw van deze piramide werd er voor het eerst een poging gedaan om een 
gladde piramide te bouwen. 
Maar helaas, de bodem was niet sterk genoeg voor het enorme gewicht van deze 
piramide want al tijdens de bouw kwamen er scheuren in de muren van de 
piramide en  moest men de plannen heel snel wijzigen. 
Deze piramide had een enorme omvang van 50 miljoen kubieke voet.  
De hellingshoek van de piramide was 55°, maar door het ontstaan van de scheuren 
heeft men de hellingshoek van het bovenstuk van de piramide teruggebracht naar 
43° de piramide was toen al 47 meter hoog. 
Een ander uniek gegeven aan de piramide is dat van de ongeveer 90 piramides die 
in Egypte te vinden zijn, deze de enige piramide is waar de originele gepolijste 
kalkstenen buitenmantel grotendeels intact is gebleven.
De piramide heeft 2 ingangen een noordelijke ingang deze ingang is vrij laag 
ingebouwd en daar is nu de houten trap aan vast gemaakt. 
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Deze ingang loopt naar een kamer met een hoog gekarteld dak en daarna naar een 
kamer die onder het maaiveld ligt. 
De westelijke ingang is heel hoog in de piramide gebouwd, ook deze gang loopt naar 
een kamer met een gekarteld dak en daarna naar een grote kamer die in het 
piramide lichaam zelf ligt. 
De westelijke toegangspoort wordt geblokkeerd door twee stenen blokken die niet 
verticaal zijn neergelaten, zoals in andere piramides, maar naar beneden zijn 
geschoven met hellingen van 45° om de doorgang te blokkeren. 
Één van deze werd verlaagd in de oudheid en er is een gat doorheen gesneden, de 
andere blijft gestut door een stuk oud cederhout.

Piramidetempel

Aan de oostkant van de 
tempel bevinden zich de 
fragmentarische 
overblijfselen van de 
piramidetempel.
Net als de piramidetempel 
van de Meidoem-piramide, 
zijn er twee stèles achter 
de tempel, maar van deze 
zijn alleen stompen over.
Er is geen spoor van een 
inscriptie te vinden.

De overblijfselen van de tempel zijn fragmentarisch maar verondersteld wordt dat 
ze vergelijkbaar zijn met die van de Meidum-tempel.
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Satellietpiramide
Een satellietpiramide, gebouwd om de ka van de farao te huisvesten, bevindt zich 
55 meter ten zuiden van de Knikpiramide.

De satellietpiramide had oorspronkelijk een hoogte van 26 meter en een lengte van 
52,80 meter. 
De structuur is gemaakt van kalksteenblokken, relatief dik en gerangschikt in 
horizontale rijen en bedekt met een laag van fijne kalksteen uit Tura. 
De grafkamer is toegankelijk vanuit een dalende gang met de ingang 1,10 meter 
boven de grond in het midden van de noordkant. 
De gang had oorspronkelijk een lengte van 11,60 meter met daarna nog een korte 
horizontale gang. 
De kamer, gelegen in het midden van de piramide heeft een gewelfd plafond van 
een corbel en bevat een schacht van vier meter diep, waarschijnlijk gegraven door 
schatzoekers, in het zuidoostelijke deel van de kamer.
Net als de hoofdpiramide had deze piramide zijn eigen altaar met twee stèles aan de 
oostkant. 
De satellietpiramide naast Snofroe’s Knikpiramide introduceert meer 
veranderingen in de architectuur van die tijd, wanneer de doorgang die is 
opgebouwd oplopend naar het westen met in tegenstelling tot de conventioneel 
dalende noordelijke richting van de doorgangen van eerder gebouwde piramides 
naar de grafkamers. 
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Met de toename van de innovatie in Snofroe's bouwprojecten, verwacht men dat 
zijn laatste piramide, de Rode Piramide, de grootste complexiteit en de 
veranderingen in de architectuur nog zal tonen.

De Rode piramide
De koning gaf niet op en gaf opdracht voor een tweede piramide, ±1 km ten 
noorden van de Bentpiramide. 
Deze keer eiste hij een gladde piramide en die kreeg hij, er werd met success een 
gladde piramide afgeleverd.
Kleiner dan de Bentpiramide dat wel, hij was 104 meter hoog en de hoek was 43° 
en dat is de zelfde hoek als het bovenstuk van de Bentpiramide.
De naam van de Rode Piramide komt van het materiaal, rode kalksteen dat werd 
gebruikt om de piramide te bouwen. 
Deze piramide wordt beschouwd als de rustplaats van koning Snofroe. 
De rode piramide was niet altijd rood, vroeger werd het omhuld met witte Tura-
kalksteen, maar slechts een paar van deze stenen blijven nu aan de voet van de 
piramide, op de hoek. 
Tijdens de Middeleeuwen werd een groot deel van de witte Tura-kalksteen 
ingenomen voor gebouwen in Caïro, waardoor de rode kalksteen eronder zichtbaar 
werd. 
De ingang van de piramide ligt hoog aan de noordkant.



18

Na de ingang, die 0,91meter hoog is en 1,2meter breed,  helt de gang die 61 meter 
lang direct naar beneden en komt uit op een korte horizontale doorgang die leidt 
naar een kamer die een lengte heeft van 12 meter en stijgt in elf stappen. 
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Aan de zuidkant van de kamer, maar naar het westen verschoven, leidt een andere 
korte horizontale doorgang naar de tweede kamer.
Deze passage was waarschijnlijk in één keer gesloten en de offset was een 
maatregel bedoeld om potentiële overvallers te verwarren.

 
De tweede kamer is vergelijkbaar met de eerste en ligt direct onder de top van de 
piramide.
Hoog in de zuidelijke muur van de kamer is een ingang, die nu wordt bereikt door 
een grote houten trap die is gebouwd voor het gemak van toeristen. 
Dit geeft een korte horizontale doorgang die naar de derde en laatste kamer leidt 
met een uitgelijnd dak van 15 m hoog.
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De eerste twee kamers hebben hun lange as uitgelijnd noord-zuid, maar de lange as 
van deze kamer is uitgelijnd ten oosten en westen. 
In tegenstelling tot de eerste twee kamers, die fijne gladde vloeren hebben op 
hetzelfde niveau als de doorgangen, is de vloer van de derde kamer erg ruw en 
verzonken onder het niveau van de toegangsdoorgang. 
Er wordt aangenomen dat dit het werk is van rovers die op zoek zijn naar schatten 
in wat wordt beschouwd als de grafkamer.
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De piramidetempel.
Helaas is deze geheel verdwenen, er is een kleine reconstrustie van de tempel 
gemaakt en op een sokkel staat de piramidion met met kleine gedeelten van de 
echte piramidion erop gemaakt.
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Koning Amenemhat II, de Witte piramide in Dashur
Nubkaure Amenemhat II was de derde farao van de 12de dynastie van het oude 
Egypte, hoewel hij minstens 35 jaar regeerde, is zijn bewind nogal duister evenals 
zijn familierelaties.
Archeologische vondsten hebben de naam van Amenemhat's moeder, koningin 
Neferu III, maar niet de naam van zijn vader gegeven. 
Toch wordt algemeen aangenomen dat hij een zoon was van zijn voorganger 
Sesostris I.

De Sphinx van rood graniet uit Tanis met waarschijnlijk 
het gezicht van Amenemhat II.

Een vroege verklaring van Amenemhat kan afkomstig zijn van het graf van de 
naamgenoot, de nomarch Amenemhat. 
Hij had de naam van Prins van de Oryx nome, begraven bij Beni Hassan graf BH002.
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Deze nomarch, die leefde onder Sesostris I, begeleidde de "koningszoon Ameny" 
tijdens een expeditie naar Nubië en men gelooft dat deze prins Ameny in zijn jeugd 
niemand anders was dan Amenemhat II.
De identiteit van Amenemhat's koningin-gemaal is onbekend. 
Veel koninklijke vrouwen werden begraven in zijn piramidecomplex, maar hun 
relaties met de koning zijn onduidelijk. 
Een koningin, Keminub moet worden gedateerd aan de latere 13de dynastie en drie 
"koningsdochters" genaamd Ita, Itaweret en Khenmet zijn mogelijk Amenemhat's 
dochters, hoewel een definitief bewijs nog steeds ontbreekt.

Diadeem van prinses 
Khenmet gevonden in 
haar graf bij haar vader.
Nu te zien in het 
museum te Caïro.

 
Zijn opvolger Sesostris II was waarschijnlijk zijn zoon, hoewel dit nergens expliciet 
wordt vermeld. 
Andere kinderen waren prins Amenemhatankh en de prinses Nofret II en prinses 
Khenemetneferhedjet, beide dames werden later echtgenotes van hun vermeende 
broer Sesostris II.
Amenemhat II heeft zijn piramide laten bouwen in Dashur en deze piramide wordt 
de Witte piramide genoemd.

Schematische 
weergave van de 
Witte piramide.
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Hij volgt hier niet de lijn van zijn vader en zijn grootvader die beide hun piramides 
in EL-Lisht hebben laten bouwen (zie boekje 3). 
Hij was hiermee de eerste koning die hier zijn koninklijke graftombe liet bouwen 
sinds koning Snofroe uit de 4de dynastie. 
Deze piramide staat nu bekend als de Witte piramide en is slecht bewaard gebleven 
maar ook slecht onderzocht en uitgegraven.

De slecht bewaard gebleven piramide.

De piramide is ook geplunderd om het kalksteen dat werd gebruikt bij andere 
piramides waardoor de piramide kon instorten en uiteindelijk het graf van koning 
Amenemhat II ontheiligde. 

De Piramidetempel heette Djefa- Amenemhat. 
Er zijn hier in dit piramide complex veel mensen begraven.
In 1894-1895 heeft Jacques de Morgan de graven onderzocht en de graven van de 
prinsessen Ita, Itaweret en Khenmet werden onaangeroerd gevonden, met hun 
prachtige juwelen als ook de graven van de dame Sathathormeryt, de 
penningmeester Amenhotep en de koningin Keminub. 
In tegenstelling tot de anderen werden de laatste twee in de oudheid geplunderd en 
zijn ze gedateerd in de daaropvolgende 13de dynastie.
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De Zwarte piramide van Amenemhat III

De Zwarte piramide werd gebouwd door koning Amenemhat III tijdens het 
Middenrijk van Egypte. 
Het is een van de vijf overgebleven piramides van de oorspronkelijke elf piramides 
te Dashur in Egypte. 
Oorspronkelijk heette Amenemhet Mighty, de piramide verdiende de naam "Zwarte 
piramide" vanwege zijn donkere uiterlijk. 
De Zwarte piramide was de eerste om zowel de overleden farao als zijn 
koninginnen te huisvesten.

Jacques de Morgan, op een Franse missie begon de opgraving op de piramides in 
Dashur in 1892. 
Het Duitse Archeologische Instituut van Caïro voltooide de opgraving in 1983
De piramide was oorspronkelijk ongeveer 75 meter lang met een basis van 105 
meter en een helling van 57°. 
Typisch voor piramides van het Middenrijk, is de Zwarte Piramide hoewel de 
buitenste mantel van kalksteen gemaakt was, was de kern van kleisteen in plaats 
van steen. 
De begane grondconstructies bestaan uit de toegang naar de binnenplaats en de 
dodentempel, omgeven door muren. 
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Er zijn twee sets muren, tussen deze muren zijn tien schachtgraven, deze graven 
zijn allemaal aangelegd in de natuurlijke rots. 
Het pyramidion, die de sluitsteen is van een piramide was bedekt met inscripties en 
religieuze symbolen.

Het piramidion.

Sommige hiervan werden afgetrapt, waardoor onderzoekers concludeerden dat de 
pyramidion nooit werd gebruikt of dat deze tijdens de regering van Echnaton was 
beschadigd. 
Deze is nu te zien in het museum van Caïro.

Ondergronds in de ondergrondse structuur ligt een netwerk van ingewikkelde 
passages. 
De kamer van de koning was grotendeels nog intact met een sarcofaag en canope-
pot. Echter de koning was daar niet begraven. 
In het deel voor de koninginnen was ingebroken en geheel geplunderd. 
Er zijn nog vier andere grafkamers gevonden maar van wie deze waren is 
onbekend. 
De Dashur-piramide was op een oost-west-oriëntatie met twee ingangen deze 
bevinden zich in de zuidoostelijke hoek en de andere op de zuidwestelijke kant.
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De kern van de bovenbouw was van kleisteen zonder binnenmuren, mogelijk om 
het gewicht tot een minimum te beperken, rekening houdend met hoe dicht de 
piramide zich bij de Nijl bevond. 
Maar helaas is deze piramide gebouwd op klei die het gewicht niet kon dragen en 
ook deze piramide begon te zinken, net zoals de Bent-piramide van Sneferu. 
De twee piramides liggen ongeveer 1,5 km uit elkaar.
De buitenbekleding van kalksteen 'fineer' werd bij elkaar gehouden met 
zwaluwstaartpinnen, volgens de stijl van het graf van zijn vader.

De erosie is hier duidelijk zichtbaar.

 
De piramide werd verlaten nadat de ondergrondse kamers begonnen te verzakken. 
De bouwers hadden haastig ondersteunende balken en bakstenen muren 
geïnstalleerd om het zinken te stoppen, maar het was niet genoeg en het proces kon 
niet worden gestopt en de piramide werd verlaten. 
Het gedeelte van de koning bevatte een grafkamer met daarin een grote sarcofaag. 
De grafkamers voor twee van zijn koninginnen werden onder de piramide 
aangelegd, de eerste kamer aan de zuidwestelijke kant van de piramide was voor 
koningin Aat en de tweede kamer was voor een naamloze koningin. 
Hoewel beide kamers in de oudheid waren geplunderd, vonden archeologen veel 
items die door de plunderaars over het hoofd zijn gezien, waaronder een van de 
canopische potten van koningin Aat In de kamer bevond zich ook een sarcofaag die 
veel leek op de sarcofaag van de koning. 
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De verhoogde weg of de causeway die van de Daltempel naar de Piramidetempel 
loopt was ongewoon breed met een grote open ruimte. 
Er waren huizen aan de noordkant van de weg die als priestershuizen werden 
geïdentificeerd.
In de 2de Tussentijd de 13de dynastie zijn twee van de 10 schachtgraven naast de 
piramide gebruikt voor de begrafenissen van koning Auibre-Hor en prinses 
Nebhetepti. 
Maar ook in die tijd is de Daltempel door de bevolking gebruikt als graanschuur. 
Het toezicht in die tijd was dus slecht georganiseerd.
Sinds de Egyptische revolutie van 2011 vindt er plundering plaats op de locatie.

Boven de sphinx en onder 2 standbeelden van Amenemhat III,
 te zien in het museum te Caïro.
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Koning Sesostris III

Khakaure Sesostris III regeerde van 1878-1839 v. Chr., in een tijd van grote macht 
en welvaart en was de vijfde koning van de 12de dynastie van het Middenrijk. 
Hij wordt beschouwd als de machtigste Egyptische heerser van de 12de dynastie.

Beeld van Sesotris III,
te zien in het Luxor 
museum.

Zijn militaire campagnes leidden tot een tijdperk van vrede en economische 
welvaart die de macht van de regionale heersers verminderde en tot een 
heropleving in ambacht, handel en stedelijke ontwikkeling leidde. 
Sesostris III was een van de weinige koningen die tijdens zijn eigen leven met een 
cult werd vereerd. 
Hij regeerde vanuit het noorden van het land, zijn piramide is in Dashur en er is ook 
nog een enorm graf van hem gevonden in Abydos. (zie deel 2)
De hoofdstad was in die tijd in de Fayum genaamd Itjtawy

De familie. 
Sesostris III is de zoon van koning Sesostris II en koningin Khenemetneferhedjet I. 
Twee vrouwen van Sesostris III zijn zeker bekend. 
Dit zijn Khenemetneferhedjet II en Neferthenut, beide koninginnen hebben hun 
graven naast de piramide van de koning in Dashur.
Verschillende dochters zijn eveneens bekend, ook zij zijn begraven rondom de 
piramide in Dashur. 
Hun namen zijn Sithathor, Menet, Senetsenebtysy en Meret. 
Zijn zoon en opvolger Amenemhat III  had twee piramides, de Hawara piramide (zie 
deel 3) en de Zwarte piramide in Dashsur.
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De bouwactiviteiten. 
De koning heeft grote bouwprojecten ondernomen tijdens zijn regering. 
Hij legde een navigatiekanaal door het eerste cataract aan. 
In 1894 vond Jacques Morgan rotsinscripties in de buurt van Sehel Eiland. 
Sesostris III vergrote het rijk naar Nubië in de jaren 1866 tot 1863 v.Chr. 
Hier bouwde hij machtige rivierforten, waaronder Buhen, Semna en Toshka in 
Uronarti, helaas zijn de meeste forten verloren gegaan met de aanleg van de nieuwe 
Aswan-dam in de jaren 60. 
Hij heeft in zijn regeringsjaren 8, 10, 16 en 19 ten minste vier grote campagnes 
uitgevoerd in Nubië. 
Stèle jaar 8 uit Semna documenteert zijn overwinningen tegen de Nubiërs 
waardoor hij de zuidelijke grens veilig wilde maken, waardoor verdere invallen in 
Egypte werden voorkomen. 
Een andere grote stèle van Semna gedateerd in de derde maand van jaar 16 van zijn 
regering worden zijn militaire activiteiten tegen zowel Nubië als Kanaän genoemd. 
In deze stèle vermaande hij zijn toekomstige opvolgers dit te respecteren.
Stèle jaar 16 uit Semna de derde maand van de winter.
Op deze stèle maakt de koning bekend dat men de nieuwe zuidelijke grens die hij 
bij Heh had gemaakt moest handhaven. 
Hij zegt hierover:
"Ik heb mijn grens verder zuidelijk gemaakt dan mijn vaders en wat ik heb toegevoegd 
moet mijn zoon en diens opvolgers onderhouden. 
De echte zoon is die zijn vader respecteert en de grens beschermd. 
Maar hij die het verlaat en er niet voor vecht, hij is niet mijn zoon. 
Nu heeft mijne majesteit een beeld gemaakt aan deze grens om ervoor te zorgen dat u 
dit handhaaft en ervoor vecht”.  
Zijn laatste campagne, in jaar 19 was minder succesvol omdat de troepen van de 
koning werden gevangen doordat de Nijl lager was dan normaal, ze moesten hun 
campagne afbreken en zich terugtrekken en het gebied verlaten om te voorkomen 
dat ze op vijandig Nubisch grondgebied werden gevangen genomen. 
Door zijn krachtige optreden en de enorme invloed werd Sesostris III door latere 
generaties als een god in Semna aanbeden. 
Andere bouwactiviteiten van de koning waren, de piramide in Dashur, een tempel 
en nog een enorm graf in Abydos en de tempel in Medamut nabij Thebe.
 Zijn hof omvatte de viziers Sobekemhat, Nebit en Khnumhotep. Ihernofret werkte 
als penningmeester voor de koning in Abydos.
En Senankh was betrokken bij de aanleg van het kanaal in Sehel voor de koning.
Op een grenstèle die dateert uit jaar 16 van de regering van Sesostris III en een 
gedateerde papyrus beide nu in het museum van Berlijn, geven aan dat de regering 
van Sesostris III 20 jaar heeft geduurt. 
Op de papyrus staat ook jaar 1 aangegeven van zijn zoon Amenemhat III.
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De piramide in Dashur.
De piramide die de koning heeft gebouwd in Dashur was oorspronkelijk 78,5 meter 
hoog en 105 meter breed, hij was bedekt met Tura-kalksteen, maar was echter niet 
sterk gebouwd nu is ze slechts nog maar 30 meter hoog. 

De piramide in het jaar 1890

Het gehele complex omvatte de hoofdpiramide samen met een noordelijke kapel en 
een kleine oostelijke dodentempel, alles omringd door een muur.

Plattegrond van de
piramide te Dashur.

A - Entree
B - Gang
C – Magazijn
D - Voorkamer
E - Grafkamer
F - Noordelijke kapel
G - Dodentempel
H, I, J, K, L, M, N –
Princessen 
piramiden
J - Piramide van
koningin Weret
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Buiten de piramide waren er zeven graven die behoren tot de koninginnen en 
prinsessen van Sesostris III. 
En opnieuw werd het complex omringd door een muur. 
Deze muur werd tijdens de werken uitgebreid om een grote tempel aan de zuidkant 
en een causeway te kunnen bouwen. 
De overblijfselen van zes heilige zonne-barken die in 1893 werden terug gevonden 
door Jacques de Morgan,  werden buiten de omheiningsmuur aan de zuidkant van 
het complex gevonden.

De zonnebark ontdekt in 1895 (links), nu te zien in het Caïro museum (rechts).

De nu afgebroken oostelijke tempel was erg klein, misschien een teken van de 
afname van de traditionele begraafplaats. 
Op de overgebleven reliëfs stonden offerscènes aan Sesostris  III afgebeeld. 
De zuidelijke vallei-tempel werd waarschijnlijk gesloopt tijdens het Nieuwe Rijk, de 
tempel zou hebben bestaan uit een binnenplaats en een heiligdom, deze tempel was 
niet overdekt. 
De verschillende schachtgraven die behoren aan de koninklijke vrouwen werden 
ontdekt aan de noordelijke en zuidelijke kanten van de hoofdpiramide. 
Er werd aangenomen dat deze schachten door mastaba's werden bedekt totdat 
Arnold in 1997 aantoonde dat deze bestonden uit zeven kleine piramides. 
Opgravingen bij de noordelijke graven leidden tot de ontdekking van de schatten 
van de prinsessen Sithathor en Mereret, waaronder de bekende pectoralen met de 
namen van Sesostris II, Sesostris III en Amenemhat III, deze worden nu 


