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Egyptologische nieuwsbrief, donderdag 13 november 2014 
Tweet

Hieronder treft u een overzicht aan van verschillende activiteiten op het vlak van de Egyptologie.
 U kunt het Egyptologisch nieuws en de bezigheden van Huub Pragt volgen op Twitter via
 Egyptekennis en Egypteopschool.
 Voor meer informatie over het gebruik van Twitter klikt u hier op: Handleiding Twitter.
 Voeg deze pagina toe aan uw favorieten door de combinatie van de Ctrl-toets en D. Klik vervolgens
 op toevoegen. 
 Wanneer u deze website leuk vindt, kunt u op de homepage klikken op de +1 knop van Google. 
 Archeologisch nieuws uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder:
 Archief.
 Interviews uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder: Interviews.
 Bewegende beelden uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder:
 Filmbeelden.
 Deze pagina is aangepast op 13-11-2014.
 Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met bijdragen van Mariëlle van Kampen. 
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Kemet.nl

De website Kemet.nl verschaft informatie
 over interessante onderwerpen binnen de
 egyptologie. Via negen verschillende
 thema's komt u meer te weten over de
 oud-Egyptische beschaving. Sinds de
 vorige nieuwsbrief van 4 september 2014
 zijn de volgende nieuwe artikelen
 verschenen:

Het graf van Sethy I
De tempel van Beit el-Wali
De godin Maät

Wilt u op de hoogte blijven van de
 verschijning van nieuwe artikelen? Meldt
 u zich dan aan voor kemet nieuws

Kemet heeft ook een facebookpagina:
 facebook.com/KemetNL. Klik daar op
 'Like' of 'Vind ik leuk' om op de hoogte te
 blijven van het laatste nieuws en
 interessante weetjes.

Archeologisch Nieuws

Nieuwe Rijks tempel ontdekt
 In het dorpje Tell el-Aziz, 40km ten
 zuiden van Gizeh, zijn onder iemands
 huis de restanten ontdekt van een
 Nieuwe Rijks tempel, uit de tijd van
 Thoetmoses III. Het is het resultaat van
 aanvankelijk illegale opgravingen door de
 huiseigenaar zelf. Inmiddels zijn er zeven
 stèles, delen van roze granieten zuilen en
 een roze granieten beeld gevonden. Het
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Nieuwe Rijks tempel ontdekt

Objecten terug naar Egypte

Mummiekist gevonden in huis

 lag allemaal in het grondwater. Het
 zitbeeld is 2,5 meter hoog en is naar
 Sakkara gebracht om te worden
 schoongemaakt en gerestaureerd.
 Lees het hele artikel en bekijk de foto's:
 Thutmose III temple discovered

Objecten terug naar Egypte
 Na een jaar van onderhandelingen zullen
 er 15 oud-Egyptische objecten vanuit
 Londen teruggaan naar Egypte. Ze
 werden vorig jaar gespot in een veiling
 van Christie's en er werd direct actie
 ondernomen om de verkoop te stoppen.
 Het gaat onder andere om een reliëfstuk
 dat deel heeft uitgemaakt van een beeld
 van Amenhotep III, een aantal bustes van
 vrouwen, een beschilderd stuk kalksteen
 van een cobrakop en zes amuletten van
 verschillende goden. Daarnaast zijn er
 ook twee beschilderde cartonnages bij,
 die waren gestolen van de Franse missie
 in Sakkara na de onrust die volgde op de
 revolutie in 2011.
 Lees het hele artikel: Egypt recovers
 ancient artefacts from London

Mummiekist gevonden in huis in Essex
 In een huis in Essex, Engeland, is een
 houten, bijna twee meter lange
 mummiekist gevonden die stamt uit 1000
 v.Chr. In de mummiekist zijn hiërogliefen
 geschreven. Ooit zal er de mummie van
 een edelvrouw in hebben gezeten. De
 mummiekist werd gevonden toen de
 bewoonster naar een verzorgingstehuis
 verhuisde en haar huis werd bezocht
 door een veilingmeester die het
 pronkstuk direct zag staan. De kist wordt
 geschat op een waarde van 6000 Britse
 pond en zal worden geveild op 24
 november 2014. 
 Lees het hele artikel: Sarcophagus
 found in house in Essex

Chafra piramide en Sfinx binnenplaats
 open voor publiek
 De openstelling van de piramides van
 Chafra en Menkaoera wisselen elkaar af.
 De Menkaoera piramide gaat nu dicht
 voor restauratie en de piramide van
 Chafra is nu weer open voor publiek.
 Daarnaast zal voor het eerst sinds de
 publieksregulering van het plateau van
 Gizeh de binnenplaats voor de sfinx open
 gaan voor publiek. De sfinx is de
 afgelopen tien jaar uitgebreid
 gerestaureerd en het wordt veilig geacht
 om publiek toe te laten. Om de
 binnenplaats te bezoeken is een apart
 ticket nodig, maar dan sta je wel oog in

http://luxortimesmagazine.blogspot.nl/2014/10/as-result-of-illicit-dig-thutmose-iii.html
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Sfinx open voor publiek

RMO koopt twee faraobeeldjes

 oog met de sfinx. 
 Lees het hele artikel: Sphinx and
 Khafre's pyramid open

Rijksmuseum van Oudheden koopt
 twee faraobeeldjes
 Het Rijksmuseum van Oudheden in
 Leiden heeft onlangs twee oud-
Egyptische faraobeeldjes gekocht. Het
 ene beeldje is slechts 13cm hoog en stelt
 farao Ninetjer voor. Het is het oudst
 bekende beeldje waar een faraonaam op
 staat geschreven. De naam is
 ingegraveerd op de zijkant van de troon.
 Het beeldje is gemaakt uit serpentijn en
 de farao is weergegeven in feestelijke
 kleding. Ninetjer was de derde koning
 van de 2de dynastie.
 Het andere beeldje is 35cm hoog en
 betreft koning Taharka, uit de 25ste
 dynastie. Zijn beeldje is gemaakt van
 kwartsiet en het betreft hier een sjabti die
 ooit is meegegeven in zijn grafpiramide te
 Nuri in Soedan Daar werd het in 1922
 door de Amerikaan George Reisner
 aangetroffen samen met nog zo'n
 duizend soortgelijke sjabti's.
 Lees het hele artikel: Rijksmuseum van
 Oudheden koopt twee Egyptische
 faraobeeldjes

Kort Engelstalig nieuws

Lara Weiss nieuwe conservator
 Egyptische collectie RMO: info
Nieuw rapport over de
 trappenpiramide van Djoser: info
950 objecten zijn terug in het
 geplunderde Malawi museum:
 info
Hattoesja's stadsmuren gevonden:
 info
Een uitgebreid artikel over de
 'nieuwe' weergave van
 Toetanchamon: info en info
Jonge experts brengen frisse wind
 in Egyptische archeologie: info
Nieuwe vondsten in Nieuwe Rijks
 mummies aan de ruggegraat:
 info
Meidoem piramide gaat
 gerestaureerd worden: info
Veiling van oud-Egyptische
 objecten afgewend: info
Oud-Egyptische objecten die
 afgelopen jaar uit Europa terug
 zijn gegaan naar Egypte
 tentoongesteld: info

Video

De laatste bevindingen van de Franse
 missie in de beroemde archeologische
 site van Deir el-Medina: YouTube (79:57

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/40/114940/Heritage/Ancient-Egypt/Sphinx-and-Khafres-Pyramid-to-open-Sunday-.aspx
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http://www.rmo.nl/actueel/nieuws/lara-weiss
http://www.egyptindependent.com/news/al-masry-al-youm-obtains-unesco-report-restoration-saqqara-pyramid
http://thecairopost.com/news/128126/travel-antiquities/950-artifacts-stolen-from-malawi-museum-recovered
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/hattusas-city-walls-come-to-light.html#.VGMrbcmOSjM
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/egypt-archaeologists-irate-over.html
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/did-tutankhamun-die-from-hereditary.html
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/young-experts-bring-fresh-ideas-to.html#.VGM418mOSjM
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/egyptian-mummies-didnt-have-spinal.html#.VGM5wcmOSjM
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/meidum-pyramid-site-under-restoration.html
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/2014/10/auction-of-ancient-egyptian-relics.html#.VGM6hsmOSjM
http://thecairopost.com/news/125929/travel-antiquities/newly-recovered-stolen-egyptian-artifacts-on-display-at-egyptian-museum
http://youtu.be/0Fzmf2_mPio
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Nederlands-Vlaamse Egyptologendag

 

 

 min)

Radio-interviews

Op 31 oktober 2014 werd Huub Pragt
 geïnterviewd over de vondst van de
 Nieuwe Rijks tempel te Tell el-Aziz:
 Radio 1

Luister zondagochtend 16 november 2014
 vanaf 10.00 uur naar het VPRO-
radioprogramma 'Onvoltooid Verleden
 Tijd' dat wordt gepresenteerd door Jos
 Palm. Tussen 10.00 uur en 10.20 uur zal
 een vraaggesprek plaats vinden met
 Huub Pragt naar aanleiding van de
 juridische vervolging van egyptoloog Dr.
 Zahi Hawass.Live Radio 1.

Tentoonstellingen
In het Roemer- und Pelizaeusmuseum in
 Hildesheim is tot en met januari 2015 de
 tentoonstelling 'Die Entstehung der
 Welt. Ägyptens letzter
 Schöpfungsmythos' te zien. In deze
 tentoonstelling is het Boek van de
 Fayoem herenigd in één museum. In
 deze papyrus wordt de Fayoem-streek
 beschreven als een ritueel centrum. Er
 zijn onder andere plattegronden en foto's
 te zien. 
 In de papyrus staan vele teksten en
 afbeeldingen waar verborgen
 betekenissen achter zitten. Het gaat om
 een langgerekt meer waarin en omheen
 de goden zitten, liggen, zwemmen en
 staan. Als bezoeker word je
 meegenomen naar deze wereld en lijkt
 het net alsof je het meer oversteekt om
 de goeden te ontmoeten en te leren over
 deze plek. Info

In het Palais des Beaux-Arts in Lille is tot
 en met 25 januari 2015 de
 tentoonstelling 'Sésostris III, Pharaon
 de Légende' te zien.
 De hier aangeboden selectie van
 ongeveer driehonderd voorwerpen belicht
 de gouden tijd die deze beschaving
 kende onder de heerschappij van
 Senwosret III, de grote uitbreider en
 hervormer van het Egyptische rijk in het
 Middenrijk. 
 De kracht van de tentoonstelling ligt in de
 confrontatie van spectaculaire objecten
 met miniatuurvoorwerpen die samen een
 beeld oproepen van de vorst, het hof,
 maar ook van de burgermaatschappij,
 van de elite tot de boeren, met oog voor
 hun beroepen en hun dagelijkse leven.
 Dit volk van arbeiders, ambachtslieden,
 militairen en schrijvers heeft Senwosret
 III laten uitgroeien tot een legende, die tot

https://www.facebook.com/events/843160335703411/
http://www.radio1.nl/item/238680-Onbekende%20tempel%20ontdekt%20in%20Egypte.html
http://www.npo.nl/radio/radio-1
http://www.npo.nl/radio/radio-1
http://www.entstehungderwelt.de/
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 op de dag van vandaag voortleeft. Het is
 het verhaal van een man die door het
 nageslacht tot een halfgod werd gedoopt.
 Info

In het Musée du Louvre-Lens in Parijs is
 van 4 december 2014 tot en met 9
 maart 2015 de tentoonstelling 'Des
 animaux et des pharaons - Le règne
 animals dans l'Egypte ancienne' te
 zien. (Dieren en farao's - Het dierenrijk in
 het oude Egypte.)
 In het Oude Egypte leefde de mens in
 harmonie met de natuur, die hij uiterst
 nauwkeurig observeerde. De
 Egyptenaren waren voornamelijk
 bijzonder gesteld op dieren. Het Louvre-
Lens onthult voor de eerste keer alle
 facetten van deze hechte band tussen de
 Egyptenaren en het dierenrijk. Aan de
 hand van 430 werken doet de
 tentoonstelling een fauna herleven die
 vandaag de dag voor het grootste deel
 verdwenen is en toont aan hoe belangrijk
 dieren waren voor de faraonische
 beschaving. Info

In het Museum Weltkulturen in Mannheim
 is van 16 november 2014 t/m 17 mei
 2015 de tentoonstelling 'Ägypten - Land
 der Unsterblichkeit' te zien.
De presentatie omvat 800 voorwerpen,
 waarvan ongeveer de helft als bruikleen
 uit het Roemer-Pelizaeus Museum te
 Hildesheim afkomstig is. De
 tentoonstelling omvat de prehistorie van
 Egypte en de gehele faraonische
 geschiedenis tot en met de Koptische
 Tijd. Een thematische opstelling
 behandelt onderwerpen als het schrift, de
 dodencultus, het dagelijks leven en de
 godenwereld. Het negen meter lange
 dodenboek van Amenemhat vormt het
 topstuk. Ook wordt een reconstructie
 getoond van de grafkamer van Sennefer,
 burgemeester van Thebe rond 1400
 v.Chr. Verder wordt voor het eerst de
 collectie-Liepsner aan het publiek
 getoond. Info

Lezingen
Op woensdag 26 november 2014 geeft
 Prof. dr. Olaf Kaper een lezing met als
 titel 'Extra informatie over Nieuwe
 vondsten in Amheida, Dachla'.
 In januari 2014 werden de opgravingen
 van de tempel van Thoth in Amheida
 (oase Dachla) voortgezet. De vondsten
 waren opmerkelijk, en de belangrijkste
 daarvan is al in de krant te lezen
 geweest: Dachla speelde een rol bij de
 weerstand tegen de Perzische bezetting
 van het land. Cambyses zond een leger
 naar de oase, dat nooit meer terugkwam,

http://www.palaisdesbeauxarts.fr/spip.php?article3418
http://www.louvrelens.fr/nl/des-animaux-et-des-pharaons
http://www.rem-mannheim.de/ausstellungen/bildergalerien/bildergalerie-aegypten.html
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 zoals Herodotus vertelt. In deze lezing
 zullen de nieuwe vondsten voor het eerst
 in hun geheel worden voorgesteld, en de
 betekenis ervan voor de geschiedenis
 van Amheida en van Egypte worden
 besproken.
Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: € 10 voor Mehen-donateurs, €
 12,50 voor niet- donateurs.
Locatie: Mehen studiecentrum, Den
 Haag.
Aanmelden: Via de website

Op zaterdag 13 december 2014 geeft
 Eva Lock een lezing met als titel ’Vogels
 in oude Egyptische graven’.
 De elitegraven in Gizeh en Saqqara
 bevatten de mooiste afbeeldingen van
 vogels, dikwijls bijzonder gedetailleerd en
 verbazingwekkend nauwkeurig, vooral op
 de achtergrond van de zgn.
 moerasscènes. Daarbij werd de
 grafeigenaar afgebeeld terwijl hij aan het
 jagen of het vissen was in het
 papyrusmoeras. Soms zijn het er een
 paar, soms hele zwermen, en er zijn veel
 verschillende soorten afgebeeld in allerlei
 verschillende houdingen. Een beroemde
 scène bevindt zich in het graf van Ti uit
 Saqqara; deze bevat maar liefst 67
 vogels, waarvan Eva Lock, samen met
 een ornitholoog, 24 verschillende soorten
 heeft kunnen identificeren. Deze scène
 heeft Eva Lock als basis gebruikt om
 soortgelijke afbeeldingen in zo'n 60
 andere graven te onderzoeken. Dit heeft
 een aantal interessante resultaten
 opgeleverd, niet alleen wat betreft de
 patronen en ontwikkelingen van de
 scènes, maar ook een aantal
 vogelsoorten dat nog nooit eerder is
 aangetroffen. 
Aanvang: 13.30 uur. Inloop met koffie en
 thee vanaf 13.00 uur.
Kosten: € 5,- incl. koffie en thee, excl.
 museum entree.
Locatie: Museum Meermanno,
 Prinsessegracht 30 te Den Haag.
Aanmelden: Via
 dijkstra@meermanno.nl of telefonisch
 070-3462700.

Op woensdag 21 januari 2015 geeft Jan
 Koek een lezing met als titel 'De vizier
 Bakenrenef'.
 Bakenrenef was vizier onder Psamtik I,
 26e dynastie, en werd begraven in
 Sakkara, in een graf dat nu langs de weg
 ligt naar de Djoserpiramide. Toen de
 expeditie van Lepsius het graf ontdekte in
 het midden van de 19e eeuw, was de
 grafdecoratie nog grotendeels intact,
 daarna is het graf leeggeroofd en vindt
 men in vele musea reliëffragmenten uit
 dit graf. Veel scènes zijn hoofdstukken uit

http://mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=128
mailto:dijkstra@meermanno.nl
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 het Dodenboek of delen uit het Amdoeat.
 Getracht zal worden om deze toch wat
 onbekende vizier te doen herleven en de
 schoonheid van dit indrukwekkende graf
 te tonen.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: € 10 voor Mehen-donateurs, €
 12,50 voor niet- donateurs.
Locatie: Mehen studiecentrum, Den
 Haag.
Aanmelden: Via de website.

Op zondag 18 januari 2015 geeft Prof.
 dr. Harco Willems een lezing met als titel
 'De Amarnaperiode in de regio Dayr al-
Barsha'.
 Onderzoek dat de laatste vier jaar in de
 regio Dayr al-Barsha (juist ten noorden
 van Achanatons hoofdstad Amarna) heeft
 plaatsgevonden, heeft aangetoond dat
 het stedelijke gebied rondom Amarna
 zich veel verder uitstrekte dan altijd werd
 gedacht. Tot meer dan tien kilometer ten
 noorden van de stad werden
 steengroeves gevonden waar
 talatatblokken werden gedolven, en een
 in 2010 en 2014 voor het eerst
 opgegraven deel van een nederzetting
 toont aan dat hier een koninklijke
 arbeidersnederzetting gelegen moet
 hebben.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: € 10 voor niet-donateurs, € 5,-
 voor donateurs van Huis van Horus,
 studenten gratis.
Locatie: Allard Pierson Museum, Oude
 Turfmarkt 127, Amsterdam.
Aanmelden: Via de website

Andere activiteiten

Nederlands-Vlaamse Egyptologendag
 De 42e Nederlands-Vlaamse
 Egyptologendag vindt dit jaar plaats op
 zaterdag 22 november in Leuven, in
 College De Valk. 
 Het precieze programma volgt nog.
Informatie: Facebookpagina (openbaar).

Internationaal Egyptologencongres
 Het Egyptologisch Museum in Florence
 zal van 23 tot 30 augustus 2015 de
 locatie zijn voor het Internationale
 Egyptologencongres.
 Meer informatie volgt nog. 
Informatie: www.iae-egyptology.org en
 www.ice11florence.org

Internationale Congres voor Jonge
 Egyptologen
 De universiteit van Wenen zal in
 samenwerking met de Austrian Academy
 of Sciences het vijfde Internationale
 Congres voor Jonge Egyptologen (ICYE)
 hosten. Het zal plaatsvinden van 16 - 20

http://mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=132
http://huisvanhorus.nl/alle-activiteiten/lezingen/event/195-de-amarnaperiode-in-de-regio-dayr-al-barsha
https://www.facebook.com/events/843160335703411/
http://www.iae-egyptology.org/
http://www.ice11florence.org/
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 september 2015. Het centrale thema zal
 zijn 'Tradition and Transformation in
 Ancient Egypt'. 
Informatie: icye2015.wordpress.com

Winter School 'Het Dal
 der Koningen'

Op maandag 15 december 2014 start in
 het Rijksmuseum van Oudheden
 Leiden een cursus van drie dagen
 waarin steeds twee keer twee uur per
 dag les wordt gegeven. De graven van
 de farao's van het Nieuwe Rijk liggen
 verscholen in een dal op de westoever
 van de Nijl ter hoogte van het huidige
 Loeksor. De koningsgraven liggen aan de
 voet van een enorme puntige rotsheuvel
 die de vorm heeft van een natuurlijke
 piramide. Van oudsher geldt de piramide
 voor de Egyptenaren als de gestileerde
 vorm van de oerheuvel vanwaar de
 schepping iedere dag wordt vernieuwd.
 Deze Thebaanse heuvel wordt
 tegenwoordig el-Qoern 'de hoorn'
 genoemd. In de oudheid werd deze
 heuvel als een godin beschouwd en
 droeg de naam Meretseger, wat 'Zij die
 het Zwijgen Liefheeft' betekent. In het
 binnenste van de heuvel liggen de diep in
 de rotsen uitgehakte graven verscholen.
 Tijdens deze Winter School maakt u
 kennis met de gemeenschap van
 arbeiders die aan de koningsgraven
 hebben gewerkt. Op basis van de
 schitterende voorstellingen die zij op de
 grafwanden hebben geschilderd krijgt u
 inzicht in het Egyptische dodengeloof.

Klik hier voor meer informatie over de
 Winter School: Het Dal der Koningen.

Reis 'Nieuwjaar in Egypte'

Van zondag 28 december 2014 tot en
 met zondag 4 januari 2015 leidt Huub
 Pragt een bijzondere reis van acht dagen
 door Egypte. De plaatsen die worden
 aangedaan zijn Loeksor, Alexandrië en
 Caïro. Deze reis heeft een iets ander
 karakter dan gebruikelijk. Naast het
 bezoek aan de belangrijkste
 monumenten als de tempel van koningin
 Hatsjepsoet, de graven in het Dal der
 Koningen en de piramides van Gizeh zal
 voor liefhebbers een nieuwjaarsduik
 worden georganiseerd. Dit vindt plaats op
 1 januari 2015 in een baai van de
 Middellandse Zee bij Alexandrië.

Klik hier voor meer informatie over de
 reis: Nieuwjaar in Egypte.
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