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Nieuwsberichten 2011 Home

Op deze pagina treft u egyptologische nieuwsberichten aan uit 2011. De meest recente berichten
 staan bovenaan.
 Indien u op de hoogte wilt worden gesteld van het meest recente nieuws op het vlak van het Oude
 Egypte, kunt u zich hier aanmelden voor het ontvangen van een Egyptologische nieuwsbrief:
 Informatie.
 Terug naar het archief.

Nefertiti offert een sfinx

Taxichauffeur wordt mummie
 Op donderdag 27 oktober 2011 schreef Caroline
 Hoek van Scientias.nl het artikel 'Wetenschappers
 mummificeren taxichauffeur': info.

Mummie met kanker
 Op dinsdag 18 oktober 2011 schreef Caroline
 Hoek van Scientias.nl het artikel 'Oudste mummie
 met prostaatkanker gevonden': info.

Hatsjepsoet en huidcrème
 Op woensdag 24 augustus 2011 schreef
 Caroline Hoek van Scientias.nl het artikel 'Werd
 crèmepje farao Hatsjepsoet fataal?': info.

Haardracht
 Op vrijdag 19 augustus 2011 schreef Caroline
 Hoek van Scientias.nl het artikel 'Oude
 Egyptenaar keurig gekapt naar hiernamaals': info

Stèle van Wahibra te Tell Defna
 Op dinsdag 9 augustus 2011 werd bekend dat
 bij Tell Defna in de provincie Ismailia, tussen het
 El-Manzala-meer en het Suez-kanaal een stèle uit
 rode kwartsiet van farao Wahibra (Apriës), de
 vijfde koning van de 26ste dynastie, is ontdekt. De
 stèle is in twee stukken gebroken. De plaat kende
 een dikte van 58 cm. Het grootste brokstuk meet
 163 bij 85 cm en het kleinste 86 bij 55 cm. De
 noordoostelijke Delta nam een bijzondere positie
 in. Dit gebied diende als een belangrijk centrum
 voor de handel met de Levant. Het was de locatie
 van waaruit een oude militaire en handelsroute
 vertrok, bekend als de Horuswegen. Het gebied
 werd gebruikt als een strategische positie door de
 koningen van de Late periode (ca. 747-525 VC),
 met name die van de 26ste dynastie: info.

Aan de zuidzijde van de piramide van Choefoe
 bevindt zich het museum voor de zonneboot van
 de farao. Het enorme houten gevaarte kwam in
 1954 per toeval aan het licht. Het werd als een
 bouwpakket van 1224 losse planken aangetroffen
 in een uit de rotsbodem gehakte langwerpige put.
 Het in elkaar zetten van de zonneboot nam
 ongeveer tien jaar in beslag. Ten direct ten
 westen van de bootput bevindt zich nog tweede,
 iets kleinere bootput waarvan al jaren bekend is
 dat ook daarin een houten boot als bouwpakket
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De revolutie in Egypte

Stèle van Apriës

 wordt bewaard. Op donderdag 23 juni 2011 werd
 een begin gemaakt met het lichten van de veertig
 dekstenen die de tweede bootput eeuwenlang
 hadden afgesloten. Het team van de Waseda
 Universiteit uit Japan, onder leiding van Sakuji
 Yoshimura ontdekte al vrij snel de cartouche met
 de koningsnaam van Choefoe en de naam van
 zijn zoon en opvolger Djedefra. Voor de
 assemblage van de boot wordt vier jaar
 uitgetrokken. Het is de bedoeling dat hij een
 permanente behuizing krijgt in het Grand Museum
 dat zijn deuren opent in maart 2015. Kijk hier voor
 een video-impressie van 2:09 minuten over het
 lichten van de dekplaten. Het betreft één van de
 laatste video-optredens van Zahi Hawass als
 Minister van Oudheden: info.

Begrafenis Toetanchamon
 Op donderdag 9 juni 2011 werd bekend dat de
 begrafenis van Toetanchamon een haastklus
 moet zijn geweest. Microbioloog Ralph Mitchell
 denkt namelijk de begrafenis werd afgerond
 voordat de muren van de tombe droog waren:
 info.

Luchtvervuiling in het Oude Egypte
 Op maandag 6 juni 2011 werden de resultaten
 van een onderzoek bekend gemaakt waaruit blijkt
 dat de Egyptenaren last hadden van
 luchtvervuiling: info

Zeventien piramides ontdekt
 Op woensdag 25 mei 2011 werd bekend dat de
 Amerikaanse archeologe Sarah Parcak
 waarschijnlijk zeventien piramides in Egypte heeft
 ontdekt. Het gaat om piramides die in de loop der
 jaren onder het zand terecht zijn gekomen. Ze zijn
 nu ontdekt met behulp van infraroodfoto's
 gemaakt door satellieten. Dat is een nieuwe
 manier van onderzoek voor archeologen. De
 Amerikaanse onderzoekster Sarah Parcak leidt
 het onderzoek aan een instituut in Birmingham in
 de Amerikaanse staat Alabama. Alle vondsten
 moeten nog wel worden bevestigd door
 opgravingen. Bij twee piramides in de buurt van
 Sakkara zou dat inmiddels al zijn gebeurd. De
 BBC zendt maandag 30 mei 2011 de
 documentaire 'Egypt's Lost Cities' uit, waarin te
 zien is hoe Parcak en haar team op zoek gaan
 naar de piramides die ze ontdekten op de
 satellietfoto's: info en info. Zahi Hawass
 reageerde furieus op het feit dat hij is gepasseerd
 in de berichtgeving: info. 
 De berichtgeving was met het oog op de
 documentaire die op maandag 30 mei 2011 om
 21.30 uur werd uitgezonden op BBC1 'Egypt's
 Lost Cities': Het programma ging over de
 ontdekking via infrarood camera's van piramides
 en steden onder het zand: info en info.
 Op zaterdag 28 mei 2011 was Huub Pragt te gast
 bij het radioprogramma Tros Nieuwsshow op
 Radio 1. Luister hier naar zijn commentaar:
 Interview

Rotsinscripties Soedan
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 In de Bayoedawoestijn van Noord-Soedan zijn
 meer dan 5000 jaar oude rotsinscripties ontdekt
 door Tim Karberg van de Westfälische Wilhelms-
Universität uit Münster: info.

Medinet Madi
 Aan de zuidzijde van de Fayoem bevindt zich het
 plaatsje Medinet Madi. Een van de weinig
 overgebleven tempels uit het Middenrijk is er te
 vinden. Recentelijk heeft men het heiligdom
 gewijd aan de krokodilgod Sobek voor het publiek
 geopend: info en info.

De revolutie van 2011 in Egypte en de gevolgen
 voor de archeologie 
 Na de dramatische gebeurtenis van de inbraak in
 het Egyptisch Museum in Caïro op vrijdag 28
 januari 2011 blijft minister Hawass volhouden dat
 er geen topstukken uit het museum zijn
 ontvreemd.Hij doet het voorkomen alsof de
 inbraak het werk was van onnozele criminelen die
 geen idee hadden van wat ze deden. Hawass lijkt
 te zijn vergeten dat van een aanzienlijk deel van
 de Amarna-collectie nog steeds ieder spoor
 ontbreekt. Een beeld van Nefertiti en drie beeldjes
 van de Amarnaprinsessen zijn verdwenen. Op
 gezette tijden komen kleine groepjes van
 voorwerpen terug aan het licht. Lees hier een
 verslag door Tim Kraaijvanger van scientias.nl:
 info.

Op maandag 18 juli 2011 werd bekend dat
 minister Zahi Hawass uit zijn ambt werd ontheven.
 Lees hier meer: info.
 Op dinsdag 19 juli 2011 gaf Huub Pragt
 commentaar op dit bericht in een interview met
 Arjan Burggraaf in het programma 'De Ochtend'
 van RTV-Noord-Holland. Luister naar het
 interview: info. Klik vervolgens op het middelste
 tijdsblok 10:00:00 en luister dan 10:12:20 tot en
 met 10:19:55. Een tweede deel is te beluisteren
 van 10:22:45 tot en met 10:26:22.

Op zondagochtend 24 april 2011 gaf Huub Pragt
 vanuit Caïro commentaar op deze opmerkelijke
 vondst voor het radioprogramma OVT van de
 VPRO op Radio 1. Luister hier naar het interview.
 Het fragment begint vanaf 8.31 min en loopt door
 tot en met 15.29 min: info.

Op dinsdag 12 april 2011 doken vier
 museumstukken onder verdachte
 omstandigheden weer op. Het betreft de bronzen
 trompet van Toetanchamon met bijpassende
 houten stopper, het vergulden houten beeldje van
 Toetanchamon met een harpoen in zijn hand, één
 van de tien sjabti's van Joeya en Toeya en het
 kopstuk van een waaier van Toetanchamon. De
 officiële verklaring luidt dat Salah Abdel Salam,
 PR-medewerker van het Ministerie van
 Oudheden, de voorwerpen in een zwarte plastic
 tas zou hebben aangetroffen op een stoel in een
 metrostation van Caïro. Bekijk hier het filmpje van
 de persconferentie bekijken: info. Lees ook hier
 een goed verslag met mooie foto's: info.
 Achtergrondinformatie over de trompet en de
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 historische geluidsopnames van de BBC vindt u
 hier: info.

Op maandag 4 april 2011 zwoer Zahi Hawass zijn
 land trouw te zullen dienen als Minister van
 Oudheden. Kijk naar deze video van 3.48
 minuten, Zahi ten voeten uit: info.

De video heeft betrekking op het feit dat op
 woensdag 30 maart 2011 Essam Sjaraf,
 Egypte's nieuwe Eerste Minister, bekend maakte
 dat Zahi Hawass opnieuw is benoemd tot Minister
 van Oudheden. Hawass diende op vrijdag 4 maart
 2011 zijn ontslag in wegens de ferme kritiek die hij
 kreeg te verduren over zijn nauwe banden met de
 voormalige president Hosni Moebarak. Ook had
 hij steeds beweerd dat de musea en
 archeologische sites in Egypte grotendeels veilig
 waren en dat gevallen van plundering zeer
 beperkt zijn gebleven. In de weken van de
 revolutie bleek dat niet het geval te zijn. Een totaal
 van vierenvijftig kunstvoorwerpen werden
 gestolen uit het Egyptisch Museum in Cairo
 tijdens de inbraak op vrijdag 28 januari 2011. Een
 deel van die voorwerpen is inmiddels
 teruggevonden. Momenteel worden nog steeds
 zevenendertig kunstvoorwerpen vermist,
 waaronder belangrijke objecten uit de
 Amarnaperiode: info.
 Lees hier het Nederlandstalige verslag van
 Caroline Hoek van de website Scientias.nl over
 hoe Hawass toch toegaf dat de Egyptische
 schatten wél degelijk gevaar liepen: info.

Op zaterdag 5 maart 2011 kondigt Zahi Hawass
 zijn vertrek als Minister van Oudheden aan: info.

Op zondag 20 februari 2011 werd het Egyptisch
 museum weer voor het publiek opengesteld: info.

Op donderdag 17 februari 2011 duikt het
 vermiste beeldje van Achnaton onder verdachte
 omstandigheden op. Een 16-jarige jongen zou het
 beeldje bij een vuilnisbak op het Tahrirplein
 hebben aangetroffen. Het beeldje wordt
 onmiddellijk via de website van Zahi Hawass aan
 de wereld getoond. Het blijkt inderdaad slechts
 zeer licht te zijn beschadigd. Het ontbrekende
 offertafeltje is in het museum teruggevonden. Het
 werd in de dagen die hier op volgden weer aan
 het beeldje toegevoegd.
 Voor foto's van hoe het beeldje zonder offertafel
 terugkwam in het museum, klikt u hier op: info.

Op dinsdag 15 februari 2011 heeft het
 Calamiteitenfonds het negatief reisadvies voor
 Egypte ingetrokken. Sinds zondag 20 februari
 2011 zijn alle musea en monumenten weer voor
 het publiek opengesteld. Meer informatie over de
 toenmalige stand van zaken in Egypte leest u
 hier: info.

Op dinsdag 15 februari 2011 was Huub Pragt te
 horen in het radioprogramma 'De ochtend' van
 RTV-NH. In niet mis te verstane woorden legt hij
 uit dat hij vermoedens heeft van onzuivere
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 praktijken door Zahi Hawass. In zijn berichtgeving
 van een week eerder op zijn website verklaarde
 Hawass dat het beeldje van Achnaton met de
 blauwe kroon bij de inbraak op vrijdag 28 januari
 2011 zeer lichte beschadiging zou hebben
 opgelopen. Het zou zich daarom in het
 restauratie-atelier van het museum bevinden. Op
 zaterdag 12 februari 2011 maakte Hawass echter
 op zijn website bekend dat het beeldje toch uit het
 museum zou zijn verdwenen.
 Voor een foto van hoe het beeldje in februari 2008
 in de vitrine stond, klikt u hier op: foto.
 Toevallig zond ZDF op maandag 24 januari 2011,
 de dag voordat de eerste betoging werd
 gehouden op het Tahrirplein, een reportage uit
 over de portretkop van Nefertiti.
 Let u vooral na 42 seconden goed op, u ziet het
 beeldje van Achnaton in de vitrine van het
 Egyptisch museum staan: info.
 U kunt het interview beluisteren door hier te
 klikken: RTV-NH. Het item duurt iets meer dan
 zes minuten en begint pas na 20 min 54.

Op maandag 14 februari 2011 meldt de
 Egyptische krant Al Ahram echter dat de
 hartscarabee van Joeya, één van zijn elf sjabti's
 en een stuk van een mummiekist op de vloer van
 de museumwinkel zijn teruggevonden: info.

Op zondag 13 februari 2011 het volgende Extra
 Nieuwsbericht 03 verzonden naar aanleiding van
 de berichten over de diefstal van een achttal
 voorwerpen uit het Egyptisch Museum.

Naar aanleiding van de geruchten over
 plunderingen in Sakkara is op dinsdag 8 februari
 2011 het volgende Extra Nieuwsbericht 02
 verzonden.

In de periode van dinsdag 25 januari tot en met
 vrijdag 11 februari 2011 hebben in Egypte
 overwegend vreedzame protesten
 plaatsgevonden tegen de regering van president
 Moebarak. De ontwikkelingen zijn niet geheel
 zonder gevolgen gebleven voor de musea en
 monumenten in Egypte. Na het vertrek van de
 president is de rust in het land weergekeerd. Naar
 aanleiding van de inbraak in het Egyptisch
 Museum is op maandag 31 januari 2011 het
 volgende Extra Nieuwsbericht 01 verzonden.

Beeld Amenhotep III
 De dodentempel van Amenhotep III is vooral
 bekend van de twee Memnonkolossen. Op
 dinsdag 26 april 2011 werd bekend gemaakt dat
 een 13 meter hoog beeld van Amenhotep III zou
 zijn teruggevonden. Dit bericht werd al snel door
 de wereldpers in verband gebracht met recente
 plunderingen en het beroven van magazijnen bij
 opgravingsterreinen. In werkelijkheid betreft het
 de vondst van brokstukken van een kolossaal
 beeld van Amenhotep III, dat reeds in de jaren
 1970 Labib Habachi en Gerhard Haeny werd
 ontdekt. Omdat het fragmentarische resten van
 een beeld betrof verdween het weer onder de
 grond. Deze brokstukken zijn onlangs opnieuw
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 aangetroffen door een archeologisch team dat
 onder auspiciën staat van minister Zahi Hawass.
 Er moet zich nog een soortgelijk beeld van
 Amenhotep III onder de grond bevinden. Het lijkt
 erop alsof deze vondst moet aantonen dat
 vermiste voorwerpen door de egyptische
 autoriteiten worden teruggevonden. De beelden
 flankeerden oorspronkelijk de noordelijke
 toegangspoort tot de tempel, tegenwoordig is dit
 landbouwgebied. Hoewel de kop van het beeld
 nog niet teruggevonden wil Hawass aan de hand
 van de brokstukken het beeld zien te
 reconstrueren. De expeditie staat onder leiding
 van de Egyptische archeoloog Abdel Ghaffar
 Wagdi. Hij vertelde de pers dat zijn team ook een
 beeld van Sachmet en van Thot heeft
 aangetroffen. Het beeld van Sachmet is van zwart
 graniet en 185 cm hoog en het beeld van Thot is
 in de vorm van een mantelbaviaan: info.

Ahmose Merytamon
 Sinds vrijdag 15 april 2011 weten we dat de
 Egyptische prinses Ahmose Merytamon, dochter
 van Seqenenra Tao II de oudst bekende mens
 was met een aantoonbare hartziekte. Dit beweert
 Gregory Thomas van de universiteit van Californië
 op basis van recente scans van de mummie.
 Daaruit blijkt dat de helft van de aderen van de
 prinses verkalkt zijn. De wetenschapper beweert
 dat Ahmose Merytamon leed aan coronaire
 atherosclerose, een aandoening waarbij arteriële
 plaque kan leiden tot een hartaanval of beroerte.
 Lees hier een artikel van Tim Kraaijvanger van
 scientias.nl: info en een engelstalig artikel met
 een CT-foto: info.

Tunnelcomplex Sakkara
 Op donderdag 31 maart 2011 werd bekend dat
 een archeologisch team van Cardiff University
 een onderaards tunnelcomplex in Sakkara heeft
 onderzocht met daarin naar schatting achtmiljoen
 mummies van honden. Bij dit project zijn de
 Nederlandse archeologe Hendrikje Nouwens en
 de Pakistaanse archeologe Salima Ikram nauw
 betrokken: info en info.

Nefertiti
 Op maandag 24 januari 2011 maakte Zahi
 Hawass opnieuw duidelijk dat het de beroemde
 portretkop van Nefertiti uit Duitsland terug wil
 hebben: info.
 Naar aanleiding van de brief van Zahi Hawass
 aan het Neues Museum in Berlijn waarin hij de
 beroemde portretkop van Nefertiti opeist, zond
 ZDF op maandag 24 januari 2011 de volgende
 korte reportage uit: info.

Dubbelbeeld Amenhotep III en Teje
 Op zondag 9 januari 2011 werd bekend gemaakt
 dat op hetzelfde opgravingsterrein zes
 brokstukken zijn aangetroffen van een
 dubbelbeeld van Amenhotep III en zijn vrouw
 Teje. Naar nu blijkt zijn het brokstukken van het
 beroemde beeld dat al in 1889 is ontdekt. Het
 dubbelbeeld bevindt zich aan het einde van het
 atrium in het Egyptisch Museum te Caïro. Het
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 wordt door een Italiaans team met de gevonden
 brokstukken aangevuld en gerestaureerd. Zie
 voor een lijntekening van het beeld met de
 aanvullingen: info en info.

Obelisk Central Park
 Op vrijdag 7 januari 2011 werd bekend dat Zahi
 Hawass vindt dat de obelisk in het Central Park
 van new York 'severely weathered' is. Hij vindt dat
 de Amerikanen het monument snel onder handen
 moeten nemen en dreigt dat de Egyptische
 regering de ooit geschonken obelisk zal
 terugvorderen: info.
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