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Beste donateurs en liefhebbers van Egypte,
Deze keer een kort Mehen Nieuws om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de
conferentie “Thebes in the First Millennium BC” te Luxor. Binnenkort verschijnt weer een
uitgebreid Mehen Nieuws.
Tijdens het verblijf van Mehen in Luxor van 28 september t/m 12 oktober 2012 hebben de
deelnemers aan deze reis van 1 t/m 4 oktober de conferentie “Thebes in th e First Millennium BC”
in het Mummificatiemuseum te Luxor bijgewoond. Deze conferentie werd georganiseerd door
“The South Asasif Conservation Project” (SACP) in samenwerking met het Ministerie van
Oudheden en het gouvernement van Luxor.

De hond onder de stoel van Karakhamon (TT 223) (foto SACP)
e

e

De nadruk van de conferentie lag op de 25 en de 26 dynastie. In totaal waren er ruim 150
deelnemers aan de conferentie, die werd geopend door dr. Mohamed El Bialy, het hoofd van de
Egyptisch-Grieks-Romeinse sector van oudheden in Egypte. Vervolgens vertelde dr. Elena
Pischikova, de directeur van de SACP, over de ontwikkeling van de architectuur en de decoratie
van privégraven uit de Koesjietische periode. Zij deed dit aan de hand van de graven van
e
Karakhamon (TT 223), een priester uit de 25 dynastie, van Karabasken (TT 391), burgemeester
e
e
van Thebe in de 25 dynastie en het graf van Irtieroe (TT 390) uit de 26 dynastie. Het graf van
e
Karakhamon, bekend in de vroege 19 eeuw, was in de vergetelheid geraakt en in 2006 door dr.
Pischikova herontdekt. Het graf was enorm beschadigd maar het team van de SACP is druk
bezig het graf te restaureren en te conserveren. Opmerkelijk is de beschilderde grafkamer met
het vignet van Dodenboek 125 op de vier muren en Noet met de sterrenhe mel op het plafond. De
deelnemers aan de Mehenreis mochten enkele dagen na de conferentie de grafkamer, die 8
meter onder de grond ligt, exclusief bezoeken.
Andere leden van het SACP-team hielden lezingen over verschillende aspecten van het graf van
Karakhamon, zoals de religieuze teksten (Kenneth Griffin over het Dodenboek en Miguel

Molinero Polo over de Hal van de Ma-aty in de grafkamer), het vaatwerk (Julia Budka), de
dierlijke overblijfselen (Salima Ikram) en de grafinventaris (John Taylor).

Foto van het plafond met Noet in de grafkamer van Karakhamon (foto SACP)

Andere belangwekkende onderwerpen waren de lezingen van Claude Traunecker en Isabelle
e
Régen over het graf van Padiamonope (TT 33). Dit unieke graf van een voorleespriester uit de 7
eeuw v. Chr. bevat 22 ruimten en is daarmee een van de grootste graven in Egypte. Een
oppervlak van ruim 2620 m² bevat nagenoeg alle funeraire Egyptische literatuur zoals het
Amdoeat, het Poortenboek en het Holenboek. Bovendien bevat het graf een cenotaaf voor de
god Osiris.
Verder gaf Christian Greco een lezing over het graf van Ramose (TT 132), Louise Gestermann
en Farouk Gomaa over het graf van Montjoe-emhat (TT 34), Zbigniew Szafranski over graven in
de tempel van Deir el Bahari en Filip Coppens over de zoge noemde lichthoven in de graven van
e
e
de 25 en 26 dynastie.

Cenotaaf voor Osiris in TT 33

Schoonmaakwerk in TT 33 (foto’s internet)

De eerste twee dagen waren er van 09.00 uur tot 17.30 uur totaal 26 lezingen, de derde dag
bezochten we op de westoever de hiervoor genoemde graven, maar ook het graf van de vizier
Nespakasjoeti. De vierde dag werden we bijgepraat over de werkzaamheden in de tempel van
Karnak, ’s morgens in de tempel zelf en ’s middags aan de hand van 6 lezingen in het
Mummificatiemuseum.
Christophe Thiers en Nadia Licitra vertelden over de opgraving van het goudhuis van Sjabaka in

het noordelijk deel van de tempel van Karnak. Laurent Coulon sprak over de (bouw)activiteiten
e
e
van de godsgemalinnen uit de 25 en de 26 dynastie met name in Naga Malgata ten noordwesten van de tempel van Karnak. Elizabeth Frood behandelde de graffiti op de tempel van Ptah
in Karnak.
Aan het slot van de conferentie kon Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, zowel aan het
SACP als aan prof. Claude Traunecker en zijn team elk een donatie van € 1.000, -- toezeggen.
Deze donaties waren zeer welkom! De bedragen zijn inmiddels overgemaakt aan d e
organisaties. Hopelijk zullen deze opgravingen in de toekomst weer een klein beetje kunnen
toevoegen aan de kennis over het oude Egypte.
Al met al was het een zeer informatieve en geslaagde conferentie waar iedereen tevreden op
kan terug kijken en waar Mehen zeker nog op zal terugkomen. Een verslag van de volledige reis
zult u in het komende Mehen Nieuws aantreffen.

De ingang van het graf van Padiamonope met op de achtergrond de bovenbouw van het graf van
Montjoe-emhat en de tempel van Deir el Bahri (foto Jan Koek)

Tevens kunnen we melden dat het Mehen Studiecentrum in Den Haag zo goed als klaar is om de
eerste bezoekers te ontvangen. De eerste lezing in Den Haag wordt gegeven door dr. Ben
Haring op vrijdag 16 november 2012 om 19.30 uur (zie www.mehen.nl ). Ook hierover meer in
het komend Mehen Nieuws.
Dinsdag 23 oktober om 14.00 uur geeft drs. Diana de Wild de lezing “Egypte en Griekenland in
de bronstijd” in het RMO te Leiden.
Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
namens “Mehen”
Bep en Jan Koek

