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Reis naar Egypte in november 2010
Zaterdag 27 november kwamen de deelnemers van de reis naar Egypte vermoeid, maar voldaan
weer in Nederland terug. Onderdeel van de (studie)reis was een cruise met de luxe boot “Kasr Ibrim”,
uitgevoerd in art deco stijl, waarmee we de Nubische tempels hebben bezocht. Bevoorrecht was onze
groep om als eerste sinds 35 jaar de (rots)tempel van Seti I te Kanais uitgebreid te mogen bekijken
en te fotograferen, hierbij een foto uit deze tempel.

Seti I voor Amon-Ra (foto Jan Koek)
In het volgende Mehen Nieuws zal een kort verslag van deze reis worden opgenomen.
Bespreking tentoonstelling Egyptische magie te Leiden, RMO, door Gonny Olie-Wissink
De aankondiging van de tentoonstelling in het RMO zag er meteen al magisch en spannend uit. De
mooie foto is erg inspirerend en lokte mij in ieder geval al snel naar het museum.
Op de openingsavond was het net een Egyptische bazar met allerlei activiteiten, zoals korte
lezingen, rondleidingen, muziek, hapjes en drankjes. Verder waren er stands van o.a. de
Sakkarastichting, Labrys reisbureau en Mehen. Onze stand kon zich verheugen in een groot aantal
belangstellenden. De flyers over het studiecentrum en de reis naar Hildesheim gingen van hand tot
hand. De mensen die zich meteen als donateur opgaven kregen het door Jan Koek geschreven
boekje mee over het Senetspel.
Het was ook een leuk weerzien met oude bekenden en nieuwe contac ten werden gelegd.
Tussendoor gingen Jan Koek en ik snel even naar de korte lezingen van Chr. Greco en van Olaf
Kaper. Het was verbazingwekkend hoeveel Olaf Kaper in 10 minuten kon vertellen over een mooi
priesterbeeld, helemaal overdekt met toverspreuken, uit het Louvre dat aanwezig is op de
tentoonstelling. Daarna even “gesnuffeld” aan al het moois wat boven staat in het RMO want toen

moesten wij weer terug naar de Mehen-stand. Dat “snuffelen” vroeg om meer, dus een paar dagen
later op mijn gemak nog eens voor een grotere dosis magie weer terug naar Leiden.
Over de opstelling kan ik ook alleen maar enthousiast zijn. Mooie vitrines, duidelijke teksten en op
grote wanddecoraties boeiende informatie. Het is een tentoonstelling die jong en oud boeit en of je
nu al ver gevorderd bent in de Egyptologie of juist begint, het is voor iedereen een interessante
ervaring.
Naast objecten uit eigen collectie zijn er een aantal beelden en papyri uit het Brits museum, het
Louvre en het Allard Pierson museum. Natuurlijk springen er dan wat voorwerpen echt uit en dat
begint al bij de entree van de expositie met twee prachtige beelden van Sechmet. Imponerend staan
ze daar. Ze stralen zoveel uit dat ik mij herinner dat een aantal jaren geleden mijn dochtertje haar
handen voor haar ogen sloeg toen zij in een museum ook Sechmet aanschouwde. Dat zegt dus veel
wat het moest doen in het oude Egypte. Grappig dat vele eeuwen later dit nog dezelfde uitstraling en
uitwerking heeft. Deze godin moeten we rustig zien te houden met of fers en rituelen......
Het al eerder genoemde priesterbeeld uit het Louvre heeft ook een magische uitstraling, maar ook de
rustige uitstraling van het beeld is opvallend. Dit laat ook weer eens zien dat Egyptische “kunst” méér
is dan een kunstvorm.
Overal zie je mensen kijken en er met elkaar over spreken want magie is iets wat ons boeit. Op de
leuke dvd die te koop is over de tentoonstelling zegt Maarten Raven dat de oude Egyptenaren
dezelfde angsten hadden, die wij met al onze moderne middelen ook nog steeds hebben zoals: angst
voor ziekte en de dood. Dus die nare dingen proberen we te voorkomen door magie in ons leven te
brengen.
Ook ons dagelijks leven is doorspekt met kleine rituelen zonder dat we er stil bij staan, zoals “iets
afkloppen” of iets in een bepaalde volgorde doen. Zoals Rafaël Nadal bij het tennissen ook eerst zijn
water drinkt en dan pas een hapje banaan neemt. Ook bijgelovigheid is ons niet vreemd. Herkent u al
wat dingen bij uzelf?

Anoebis bewaakt de catalogi (foto Jan Koek)

Al deze aspecten kom je tegen in het verhaal over Egyptische magie. Kom je puur voor de oud
Egyptische objecten, zowel klein als groot, je wordt zeker niet teleurgesteld. Ook de geïnteresseerden
in teksten kunnen hun hart ophalen met de prachtige complete papyrus die is opgesteld.

Voor mij was een klein melkvaasje, vermoedelijk voor het bewaren van moedermelk, in de vorm van
een vrouw met kind een hoogtepunt maar het is eigenlijk moeilijk om te zeggen wat het moois t is. Een
klein beeldje van de god van de toverkunst Heka is zeker ook erg bijzonder. Op zijn hoofd draagt hij
het achterlijf van een leeuw, wat de kracht van deze god moet weergeven.
Naast de tentoonstelling over Magie is er ook een kleine tentoonstelling over sieraden uit Oosterse
landen en bedouïnen maskers. Dit spreekt erg tot de verbeelding en geeft een hoog 1001-nacht
gevoel.
Ga met eigen ogen kijken en geniet. Op welke manier je ook geïnteresseerd bent, het is een
boeiende, magische verzameling.

Lezingen van Mehen in januari en februari 2011
zaterdag 15 januari 2011, 13.30 uur, Allard Pierson Museum, Amsterdam
Alexander de Grote in Egypte, spreker Jan Koek, daarna de tentoonstelling bekijken in het APM
dinsdag 18 januari 2011, 14.00 uur, RMO, Leiden
Dodenboeken in soorten en maten, spreker dr. Henk Milde
woensdag 26 januari 2011, 14.00 uur, RMO Leiden
Dodenboek van Nodjemet in het Brits Museum, spreker Jan Koek
maandag 21 februari 2011, 19.30 uur, Doopsgezinde Gemeente, Oudegracht 270, Utrecht
Graffiti in Thebe-West, spreker Joost Golverdingen
Aanmelden via de website of telefonisch.

Rondleiding tentoonstelling Egyptisch Magie
Dinsdag 28 december 2010 om 14.00 uur zal Jan Koek een rondleiding houden over de
tentoonstelling Egyptische magie. Voor donateurs gratis en voor niet-donateurs € 7,50. De entree van
het RMO is niet inbegrepen! Aanmelden via de website of telefonisch. Maximum 15 deelnemers, bij
een grotere belangstelling zal een tweede rondleiding gepland worden.

Reizen van Mehen
Van 9 mei t/m 14 mei organiseert Mehen een busreis naar Hildesheim, Hamburg, Bremen en
Hannover. De bijzondere tentoonstelling over Gizeh staat hierin centraal, voorafgaand zal Mehen in
april nog drie lezingen verzorgen over Gizeh.
De prijs is € 575,-- p.p., u kunt zich nog tot 1 februari aanmelden voor deze interessante reis.
Voor de reis naar Londen e.o., van 14 t/m 19 februari 2011, waarin de tentoonstelling over het
Egyptische Dodenboek centraal staat, zijn nog drie plaatsen beschikbaar!
De reis naar Soedan zal in het volgende MEHEN Nieuws bekend gemaakt worden.

In memoriam Kees Blokhuis
Net toen wij deze Mehen Nieuwsbrief aan het opmaken waren, kwam het bericht dat Kees Blokhuis
op 62-jarige leeftijd op 1 december is overleden. Kees Blokhuis was egyptoloog en de schrijver van
de (naar onze mening) beste Nederlandstalige reisgids voor Egypte: de Brandaen reisgids Egypte.
Daarnaast heeft hij o.a. ook de reisgids Midden-Turkije in de Dominicusreeks (1995) geschreven. Ook
verzorgde hij de vertaling van de catalogus “Farao’s van de zon”.

Kees Blokhuis was een begenadigd spreker en verzorgde vele lezingen o.a. voor Ex Oriente Lux. Hij
heeft ook vele cursussen gegeven voor de Volksuniversiteit Utrecht. Tevens was hij een geziene
begeleider op reizen naar Egypte, Turkije, Ethiopië, Polen en vele andere landen. Hij heeft jarenlang
onderzoek gedaan naar niet-westerse culturen en legde dan vaak verbanden met het oude Egypte.
Jan Koek heeft korte tijd privélessen egyptologie van K ees Blokhuis gehad en aan de discussies, die
toen gevoerd werden, denkt hij met veel genoegen terug. Wij zullen in Kees Blokhuis een inspirator
missen.
Prijsvraag
Mocht u tijdens de komende feestdagen nog tijd hebben, dan kunt u misschien de volgende vraag
oplossen: Waar bevindt zich deze afbeelding van een luipaard?

Onder degenen die het juiste c.q. beste antwoord geven, wordt als prijs een boekje verloot. U kunt uw
oplossing inzenden tot uiterlijk 10 januari 2011.

Donateurs
Het gaat goed met Mehen, op dit moment zijn er ruim 60 donateurs. Wij zijn hier erg blij mee; nieuwe
donateurs blijven uiteraard altijd welkom! Als u dit jaar nog donateur wordt (geldig t/m 31-12-2011)
ontvangt u het boekje over het Senetspel in het oude Egypte.

Voor meer informatie zie www.mehen.nl of mail naar mehen@hetnet.nl of bel nr. 0318 – 471689.

Namens Mehen wensen wij iedereen vreugdevolle Kerstdagen en een goed en gezond 2011 toe.
Bep en Jan Koek

