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Egyptologische nieuwsbrief, woensdag 11 september 2013 
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 17-09-2013.
 Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met bijdragen van Yvonne Buskens en Mariëlle van Kampen. 
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Website Kemet.nl

Kemet.nl

De website Kemet.nl verschaft informatie over
 interessante onderwerpen binnen de egyptologie.
 Via de thema's 'Goden, Tempels, Farao's,
 Graven, Samenleving en Kunst' komt u meer te
 weten over de Egyptische beschaving. Sinds de
 vorige nieuwsbrief van 11 juli 2013 zijn zeven
 nieuwe artikelen verschenen:

Grafdecoraties
Grafdecoraties - Reliëfs en
 schilderingen
Nefertari
Amon
De scheppingsmythe van Hermopolis-
Magna
Waterlelies, rode lotus en witte iris
Planten en bloemen in het oude Egypte

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

Het museum in Malawi
 Het Malawi National Museum (MNM) is op 14
 augustus 2013 aangevallen door een groep
 jongelingen. Eén van de bewakers van het
 museum die hen probeerde tegen te houden is
 daarbij om het leven gekomen. De groep jongeren
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De ravage in het Malawi Museum

Mummietanden

Reconstructie brouwerij

Schrijvers van Contouren

 hebben een ravage aangericht in het museum.
 Vele honderden objecten zijn gestolen. De grote
 objecten die ze niet mee konden nemen zijn
 omver gegooid of op een andere manier
 beschadigd. Toen de politie hen wilden stoppen
 werd die beschoten door een groep volwassen
 mannen die de leiding leken te hebben genomen.
 Na afloop kondigden de autoriteiten aan dat
 mensen die gestolen objecten terug zouden
 brengen niet bestraft zouden worden. Zelfs een
 kleine geldelijke beloning werd in het vooruitzicht
 gesteld. Deze maatregel heeft enige vruchten
 afgeworpen. In de weken die volgden is een
 aantal objecten teruggebracht. Vele honderden
 museumstukken ontbreken echter nog steeds.
 Lees een selectie van de vele berichten:

Saving Egypt's heritage
UNESCO chief: Recent lootings cause
 irreversible damage to Egyptian
 identity
Warning: Looting of the MNM in the
 Upper Egypt city of Minya
Two statuettes recovered from the
 looted Malawi Museum
Ten more objects returned of the looted
 museum in Malawi
More looted artefacts from MNM
 recovered

Was er een Joodse tempel in het oude Egypte?
 De in 1893 door de Amerikaanse journalist
 Charles Edwin Wilbour verworven Elefantine
 papyri vormen een verzameling oude Joodse
 manuscripten uit de 5de eeuw v.Chr. In één ervan
 wordt gesproken over een nederzetting van Joden
 op het eiland Elefantine en dat hun huizen
 rondom de tempel van Jahweh stonden. Aan het
 begin van de 20ste eeuw kwam een zoektocht
 naar de tempel op gang, maar de Eerste
 Wereldoorlog brak deze af. Daarna was er minder
 aandacht voor. In 1967 werden de huizen dan
 toch gevonden. Ze waren gesitueerd rondom een
 centraal punt dat een fijn gepleisterde vloer had
 die bedekt was met mooie tegels. De nederzetting
 was bewoond door Joodse militairen die daar de
 zuidgrens van het, toen, Perzische Rijk
 verdedigden. Ze leefden vreedzaam naast de
 Egyptenaren.
 Lees het hele artikel: Was there a Jewish temple
 in ancient Egypt?

Wat de tanden van mummies ons vertellen
 over droogteperioden
 Onderzoekers kunnen aan de hand van tanden
 van mummies zien hoe nat of droog het Nijldal
 was in bepaalde perioden van de geschiedenis.
 Vanaf 5500 v.Chr. tot ongeveer 1500 v.Chr. werd
 het langzamerhand steeds droger in het Nijldal.
 Die periode staat juist bekend als een waarin zich
 vele ontwikkelingen hebben voorgedaan. Een
 extreme droogteperiode heeft een einde gemaakt
 aan het Oude Rijk. Door gericht onderzoek is nu
 ook een extreme droogteperiode ontdekt in de
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Devine Felines: Cats of Ancient Egypt

Cursus 'Egyptische Grafschilderingen'

Cursus 'De Nachtelijke Hemelreis'

 Late Tijd. Dit was in de 6de eeuw v.Chr..
 Lees het hele artikel: What mummy teeth tell us
 about ancient drought

Kort nieuws (Engelstalig)

Een helder en duidelijk verhaal over de
 huidige crisis in Egypte: info.
Duitse jongen vindt een 'een mummy' op
 de zolder van zijn oma: info.
Zeven gestolen oud-Egyptische objecten
 gevonden in Mit Rahina, het oude Memfis:
 info.
Sla als sex-symbool in het oude Egypte:
 info.
Begrafenisboten gevonden in Aboe
 Rowasj; houten planken worden
 gerestaureerd: info.
Het Egyptische Museum in Turijn krijgt een
 uitbreiding: info (Italiaans, bekijk het
 filmpje voor beelden)
Oud-Egyptische elite begraven als
 mummie in meerdere kisten: info.
Oud-Egyptische brouwerij gereconstrueerd
 in 3D: info.
Vervolg op de kralen gemaakt van
 meteorieten: info.

Videofragmenten

Op de Duitse website van L.I.S.A. is een serie van
 tien Engelstalige documentaires te zien over het
 graf van Neferhotep: info.

Radio-interviews

Op donderdag 15 augustus was Huub Pragt te
 gast bij de radioshow van Omroep MAX op Radio
 5. Het programma 'Nostalgia' wordt
 gepresenteerd door Tineke de Nooij.
 Luister hier naar het interview: info. Schuif daar
 dan nog wel even het rondje door naar 01:24:45
 voor het begin van het interview.

Naar aanleiding van de bestorming en plundering
 van het museum in Malawi werd Huub Pragt op
 dinsdag 20 augustus 2013 geïnterviewd in het
 Radio 1-programma DeGids.FM van de VARA,
 gepresenteerd door Felix Meurders. Gedurende
 ongeveer vijf minuten gaf hij commentaar op de
 gebeurtenissen in het museum van de Midden-
Egyptische plaats Malawi. Luister hier: info.

Tentoonstellingen

In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden is tot
 en met 15 september 2013 de tentoonsteling
 'Mummiekisten van de Amon-priesters' te zien.
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Cursus 'Hiëratisch Schrift'

Excursie naar Brussel

Reis 'Thebaanse Wadi's'

 De drieduizend jaar oude mummiekisten van de
 Amon-priesters uit Thebe staan centraal in deze
 tentoonstelling. U maakt kennis met deze
 dienaren van de god Amon. U ontdekt hoe hun
 leven eruit zag en welke belangrijke rituelen
 plaatsvonden rond hun dood en begrafenis.
 Bijzondere aandacht is er voor de actuele
 restauratie van de kisten, een samenwerking met
 de Vaticaanse Musea en het Louvre. Elke week
 kunt u de restauratoren aan het werk zien in het
 museum: info.

In het Allard Pierson Museum in Amsterdam is tot
 en met 5 januari 2014 de tentoonstelling 'Eeuwig
 Egypte Experience' te zien.
 Het hart van de experience is een grote
 multimedia show, het Culturama, met negen
 metershoge schermen met een blikveld van 180
 graden. In slechts 20 minuten gaat u onder leiding
 van een gids langs de hoogtepunten van het
 Oude Egypte - van prehistorie, farao's en de grote
 piramides, tot de vroegchristelijke Koptische tijd.
 Deze spannende show wordt gecombineerd met
 de actualiteit van Nederlands en Vlaams
 archeologisch onderzoek in Egypte: info.

In de Koninklijke Musea voor Kunst en
 Geschiedenis te Brussel is vanaf 13 september
 2013 tot en met 19 januari 2014 de
 tentoonstelling 'Schrijvers van contouren:
 Tekenkunst in het Oude Egypte' te zien. 
 In het Oude Egypte werden tekenaars en
 schilders 'schrijvers van de contouren' genoemd.
 De Egyptische tekenkunst werd immers in de
 eerste plaats bepaald door lijnen die vormen en
 vlakken omgeven en zo omtrekken schetsen
 waarbinnen kleuren in al hun schakeringen tot
 schittering kunnen komen.
 De tentoonstelling bespreekt de conventies, de
 technieken, de functies en de toepassingen en
 brengt de bezoeker in direct contact met de
 Egyptische kunstenaars, zowel aan de hand van
 de meest vrije en spontane creaties als van
 strenge officiële kunstwerken: info. 
 Lees een uitgebreid, Engelstalig, artikel over de
 tentoonstelling: info.

In het Brooklyn Museum in New York is tot en met
 december 2014 de tentoonstelling 'Divine
 Felines: Cats of Ancient Egypt' te zien. De
 tentoonstelling bestaat uit 30 objecten van katten.
 Groot en klein, wild en tam, goddelijk en niet-
goddelijk. De oude-Egyptenaren kenden meerdere
 godinnen die katachtige aspecten hadden: Neith,
 Isis, Hathor, Pachet, Tefnoet, Sachmet en

http://egyptologie.nl/htm/Hieratisch2013.html
http://egyptologie.nl/htm/brussel2013.htm
http://egyptologie.nl/htm/Thebaansewadis2013.html
http://www.rmo.nl/tentoonstellingen/mummiekisten-amonpriesters
http://www.allardpiersonmuseum.nl/tentoonstellingen/
http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/schrijvers-van-contouren
http://weekly.ahram.org.eg/News/3465/23/An-art-of-drawing.aspx
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 natuurlijk Bastet. Tijdens de laatste eeuw voor
 Christus werd de cultus van de godin Bastet
 steeds populairder en werden er vele beeldjes
 van katten gemaakt die door de pelgrims aan de
 godin werden geofferd.
 Lees een uitgebreid artikel over de tentoonstelling
 in The New York Times: info.

Bestellen van syllabi

Het is voortaan mogelijk om het schriftelijke
 cursusmateriaal aan te schaffen van cursussen
 die door Huub Pragt zijn gegeven: Bestellen
 syllabi .

Boek 'Sinuhe & Het testament
 van Amenemhat'

Sinuhe & Het testament van Amenemhat bevat
 een eigentijdse vertaling van deze twee oude
 Egyptische teksten, uitgebreid met veel
 achtergrondinformatie en verhelderende
 illustraties. Sinuhe, een hoge functionaris aan het
 hof van koning Amenemhat I, zondigt tegen de
 heilige orde: hij ontvlucht zijn land en begint aan
 een levensbedreigende voettocht van de Libische
 woestijn naar het Syrische bergland. In een
 zelfopgelegd ballingschap verwerft hij rijkdom en
 aanzien. Dan, in de herfst van zijn leven, zet een
 duel alles wat hij bereikt heeft op het spel… Het
 verhaal van Sinuhe is een geschiedenis vol angst,
 grootspraak, twijfel, nederigheid en overgave.
 Kortom, de geschiedenis van een mens. 'Het
 testament van Amenemhat' is het ontroerende
 relaas van een vermoedelijk vermoorde koning,
 en van de indringende adviezen die deze zijn
 zoon postuum meegeeft; inhoudelijk is het
 verweven met Sinuhe. Het thema en de
 schoonheid van Het Testament zijn tijdloos. Deze
 verhalen zullen u niet onberoerd laten.

 Verschijnt 16 oktober 2013.
 Vertaald door Maud Cleton en Ping Cleton
 Uitgever: Primavera Pers
 Omvang: 128 pag., met tekeningen 
 ISBN 978-90-5997-151-6 
 Prijs: €19,50.
 Verkrijgbaar in de boekhandel, bij Primavera Pers
 Sint Jacobsgracht 22A, 2311 PW Leiden.
 Bestellen: info.

Lezingen

Op dinsdag 17 september 2013 geeft drs. Diklah
 Zohar een lezing met als titel 'De Dode Zeerollen'.
Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 10,-.
Locatie: regenboogkerk, Nassaulaan 22,
 Hilversum.
Aanmelden: Via de website.

Op woensdag 18 september 2013 geeft drs.
 Diana de Wild een lezing over Machtige vrouwen
 in de oudheid, waarbij niet alleen Egyptische

http://www.nytimes.com/2013/07/26/arts/design/divine-felines-cats-of-ancient-egypt-at-the-brooklyn-museum.html?pagewanted=all&_r=2&
http://egyptologie.nl/htm/SyllabusBestellen.html
http://egyptologie.nl/htm/SyllabusBestellen.html
http://egyptologie.nl/htm/SyllabusBestellen.html
http://www.primaverapers.nl/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=16_10&products_id=258
http://www.psefas.nl/cursussen-lezingen-2/lezing-de-dode-zeerollen/
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 dames als Hatsjepsoet en Cleopatra aan de orde
 komen.
Aanvang: 14.00 uur. 
Kosten: € 12,50 voor niet-donateurs, € 10,- voor
 donateurs van Mehen.
Locatie: Mehen studiecentrum, Den Haag.
Aanmelden: Via de website.

Op donderdag 26 september 2013 geeft Jan
 Koek een lezing over het vredesverdrag tussen
 Egypte en het Hettietenrijk.
Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten:Gratis.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Goudmos 2 te
 Veenendaal.
Aanmelden: Via de website.

 Op woensdag 9 oktober 2013 geeft prof. dr.
 Maarten Raven een lezing met als titel 'Bouwen
 voor het hiernamaals: het graf van Meryneith in
 Saqqara'.
Aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: € 10,- voor niet-donateurs, € 5,- voor
 donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.
Locatie: Universiteit Leiden - Lipsiusgebouw,
 Cleveringaplaats 1, Leiden.
Aanmelden: Via de website.

Op dinsdag 5 november 2013 geeft dr. Koen
 Donker van Heel een lezing met als titel 'Over een
 koe die Taroemoemie heette en nog veel meer'.
Aanvang: 14.00 uur. 
Kosten: € 12,50 voor niet-donateurs, € 10,- voor
 donateurs van Mehen.
Locatie: Mehen studiecentrum, Den Haag.
Aanmelden: Via de website.

Op woensdag 13 november 2013 geeft Daniel
 Soliman een lezing met als titel 'Identiteitsteken in
 de Thebaanse necropolis: van het ondergoed van
 Kha tot de leveringen van Ptahmose de
 houthakker'.
Aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: € 10,- voor niet-donateurs, € 5,- voor
 donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.
Locatie: Universiteit Leiden - Lipsiusgebouw,
 Cleveringaplaats 1, Leiden.
Aanmelden: Via de website.

Op zaterdag 7 december 2013 organiseert
 Mehen een discussiemiddag met als titel 'De
 buste van Nefertiti'.
Aanvang: 14.00 uur. 
Kosten: € 7,50 voor niet-donateurs, € 5,- voor
 donateurs van Mehen.
Locatie: Mehen studiecentrum, Den Haag.
Aanmelden: Via de website.

Op woensdag 11 december 2013 geeft dr. Julia
 Harvey een lezing met als titel 'Houten beelden uit
 het Oude Rijk - Nieuwe ontdekkingen'.
Aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: € 10,- voor niet-donateurs, € 5,- voor
 donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.
Locatie: Universiteit Leiden - Lipsiusgebouw,
 Cleveringaplaats 1, Leiden.

http://www.mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=110
http://www.mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=117
http://www.huisvanhorus.nl/alle-activiteiten/lezingen/event/126-lezing-maarten-raven
http://www.mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=105
http://www.huisvanhorus.nl/alle-activiteiten/lezingen/event/135-lezing-daniel-soliman
http://www.mehen.nl/lezingen.php?action=info&id=105


Egyptologie.nl: Egyptologische nieuwsbrief

http://egyptologie.nl/htm/agenda%202013-09-11.html[23-7-2015 15:27:13]

Aanmelden: Via de website.

Cursussen

Egyptische Grafschilderingen

Vanaf maandag 30 september 2013 start in
 Utrecht een cursus van zes lessen over de
 schilderkunst van de oude Egyptenaren. Het oude
 Egypte staat vooral bekend om de majestueuze
 bouwwerken van de farao's. Niet minder
 indrukwekkend zijn de verfijnde schilderingen
 die tijdens het Nieuwe Rijk zijn aangebracht in de
 graven van privépersonen in de Thebaanse regio.
 Bij de uitbeelding van de hen omringende wereld
 hadden Egyptische kunstenaars te maken met
 regels en afspraken. Deze waren door het
 goddelijke waarheidsbeeld, dat Maät werd
 genoemd, bepaald. Het voordeel van de
 schilderkunst boven de tamelijk beperkte
 reliëfkunst was de grotere vrijheid op het
 muurvlak, waardoor de kunstenaar in staat was
 complexere afbeeldingen te maken. Deze cursus
 wordt georganiseerd door HOVO Utrecht.
 Meer informatie: Egyptische Grafschilderingen.

De Nachtelijke Hemelreis

Vanaf dinsdag 1 oktober 2013 start een cursus
 van vier lessen over de denkwereld van de oude
 Egyptenaren. Deze vindt op dinsdag plaats in de
 middag in Amsterdam en in de avond in
 Hilversum. Deze cursus wordt ook op zaterdag in
 Leiden gegeven.
 De onzichtbare vaartocht gedurende twaalf uren
 van de nacht langs de sterrenhemel verloopt door
 het lichaam van de godin Noet van het westen
 terug naar het oosten. Deze verhulde nachtelijke
 hemelreis van de zon wordt daarbij opgevat als
 een proces van zwangerschap in het lichaam van
 Noet. De wedergeboorte van de aan de
 ondergegane zon gelijkgestelde overledene vindt
 plaats bij zonsopkomst. 
 Meer informatie: De Nachtelijke Hemelreis.

Hiëratisch Schrift

De cursus Hiëratisch Schrift staat zowel in Leiden
 als in Hilversum op het programma. De cursus in
 Leiden is volgeboekt.
 Op dinsdag 8 oktober 2013 gaat in Hilversum de
 uit vier lessen bestaande cursus over het cursieve
 schrift van de Egyptenaren van start. Hiervoor zijn
 nog enkele plaatsen beschikbaar. Het hiëratische
 schrift werd door Egyptische schrijvers gebruikt
 voor persoonlijke, bestuurlijke, literaire en
 religieuze teksten op papyrus en ostraka. In deze
 cursus worden zowel literaire als administratieve
 teksten inhoudelijk toegelicht. De oudste
 documenten die in deze cursus worden
 besproken stammen uit het late Oude Rijk, de
 jongste dateren uit het begin van de Derde
 Tussenperiode. Ook zullen delen uit medische
 papyri en wijsheidsleren worden besproken en
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 komen brieven ter sprake. Verder zullen korte
 hiëratische opschriften op wijnkruiken,
 mummiekisten en grafwanden worden besproken.
 Het accent komt echter sterk te liggen op het
 herkennen van de hiëratische tekens. Dit komt
 vooral tot stand door de tekens steeds opnieuw te
 vergelijken met de hiërogliefen waaraan ze
 verwant zijn.
 Meer informatie: Hiëratisch Schrift.

Reizen en excursies

Op vrijdag 22 november 2013 verzorgt Huub
 Pragt een dagexcursie naar het
 Jubelparkmuseum in Brussel. Aanleiding vormt de
 tentoonstelling 'Schrijvers van contouren.
 Tekenkunst in het Oude Egypte'.

Van maandag 25 tot en met zaterdag 30
 november 2013 vindt de specifieke zesdaagse
 reis 'Thebaanse Wadi's' plaats. Hierbij zal
 voornamelijk worden gestruind door het verlaten
 gebied van de Thebaanse Wadi's achter het Dal
 der Koningen. Het aantal deelnemers voor deze
 reis is vanwege het specifieke karakter van de
 reis beperkt.

 Van maandag 17 tot en met vrijdag 28 februari
 2014 wordt een culturele rondreis 'Faraonisch
 Egypte' van twaalf dagen georganiseerd. Deze
 reis voert langs veel bekende monumenten van
 het Oude Egypte. Het absolute hoogtepunt is een
 bezoek aan het prachtige graf van koningin
 Nefertari.
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