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MEHEN, Studiecentrum voor het oude Egypte

MEHEN-scriptieprijs
Op vrijdag 7 oktober 2011 zal de MEHEN-scriptieprijs worden uitgereikt aan degene die de best
gewaardeerde masterscriptie egyptologie heeft geschreven in de afgelopen twee jaar. De
uitreiking zal plaatsvinden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, aanvang 15.00 uur. U
bent hierbij van harte uitgenodigd.
Aansluitend zal op vrijdag 7 oktober 2011 het boek „Mehen, Essays over het oude Egypte‟
gepresenteerd worden. Het boek bevat de volgende artikelen:
- Mysteries van de piramides van Gizeh, dr. Hans Albers
- Spreuken om de machten van heilige plaatsen te kennen, dr. Henk Milde
- Fotoreportage van de tempel van Seti I te Kanais, Jan Koek
- Muziek in het oude Egypte, dr. Jan Wieringa

foto Jan Koek
- De rol en de betekenis van het parelhoen in het oude Egypte, Jan Koek
- De rol en de betekenis van de pelikaan in het oude Egypte, Jan Koek

Lezingen
De eerstkomende lezing is op dinsdag 20 september 2011 in het RMO te Leiden, aanvang 14.30 uur
“Kleren maken de mens. Textiel in het oude Egypte”, door drs. Diana de Wild
Kleren maken de man en de vrouw. Tijdens deze lezing vertelt Diana de Wild hoe kleding in het oude
Egypte gemaakt werd en hoe kleding eruit zag. In het oude Egypte zijn vele bronnen beschikbaar: teksten,
afbeeldingen en veel origineel textiel. In hun graven tonen de rijke Egyptenaren hoe vlas werd verwerkt tot
linnen. Beelden laten ons zien hoe de kleding gedragen werd en archeologen vinden (delen van)
garderobes terug. Hoewel de kleding in het oude Egypte niet zo aan mode onderhevig was als in onze tijd,
zijn er zeker verschillen te zien in de loop van de tijd.

Beeldje Middenrijk, man in nauwsluitend gewaad.
Museo Baracco te Rome

Harpspeelster, MMA te New York
(foto‟s Jan Koek)

De volgende lezing zal plaatsvinden op zondag 6 november ook in het RMO te Leiden, aanvang 14.00 uur
“Erotiek en seksualiteit in het oude Egypte”, door Cathelijne Devens MA
Ongetwijfeld heeft u als geïnteresseerde in de oud-Egyptische samenleving al veel facetten van het
dagelijks leven in die tijd bestudeerd zoals huisvesting, gezinssamenstelling, werk en geloof. Echter, er is
een belangrijk aspect dat door veel onderzoekers niet besproken wordt, namelijk erotiek en seksualiteit in
het oude Egypte. In mijn lezing wil ik u graag kennis laten maken met het erotische deel van papyrus Turijn
55001 dat in een aantal opzichten vergeleken kan worden met de Kama Sutra. Het algemeen
geaccepteerde beeld dat vruchtbaarheid van essentieel belang was in de oudheid moet naar mijn idee
genuanceerd worden. Dit wordt gedaan aan de hand van Sarcofaagtekst 576 waaruit blijkt dat seks omwille
van genot zeker bekend was. Verder kijken we naar erotische liefdesgedichten, ostraca, vruchtbaarheidsbeelden en andere bronnen die ons een inzicht geven in het privéleven van de Egyptenaren. Interessant
zijn vooral de „gecodeerde‟ afbeeldingen die er op het eerste gezicht heel onschuldig uitzien maar in feite
een verwijzing vormen naar seksualiteit. Ook zullen we stilstaan bij homoseksualiteit, prostitutie en
verleiding. De informatie die u tijdens de lezing te horen zult krijgen is grotendeels afkomstig uit eigen
onderzoek in samenwerking met gerespecteerde seksuologen.

Cursus in Zwolle
Op dinsdag 27 september 2011 start in Zwolle de cursus
GEHEIMZINNIGE GODEN en GODINNEN
De godsdienst van het oude Egypte
Docent Jan Koek
Les 1. Inleiding
Les 2. De kosmogonie of de schepping van de wereld
Les 3. De godenwereld
Les 4. De godentempel en de cultus
Les 5. De plaats van de farao.
Les 6. Achnaton. Monotheïst of atheïst.
Les 7. Rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden.
Lesdagen op de dinsdag van 10.00 – 12.30 uur vanaf 27 september t/m 15 november 2011, m.u.v. 18
oktober 2011. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij de HOVO Overijssel via website www.hovooverijssel.nl
Studiereis naar Egypte met als thema de “Dachla oase”
De belangstelling voor deze reis is enorm, de reis is nu al volgeboekt; enkele mensen staan al op de
wachtlijst. Indien u toch nog belangstelling hebt laat u dat dan weten, mogelijk kan Mehen een grotere
bus regelen zodat iedereen die mee wil ook mee kan gaan.

Dachla-oase vanaf de berg waaromheen de kamers van hotel Badawiya zijn gebouwd (foto Jan Koek)

MEHEN-dag

De MEHEN-dag voor komend jaar is vastgesteld op zaterdag 30 juni 2012 in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, sprekers zijn dan prof. dr. O.E. Kaper (Onderwerp over de Dachla
Oase) en Jan Koek (De hyena in het oude Egypte). Aanvang 13.00 uur.
De MEHEN-dag is in de eerste plaats bedoeld voor donateurs van Mehen.
Prof. dr. Jac. J. Janssen overleden
Op 23 augustus 2011 is op 89-jarige leeftijd Jac. J. Janssen overleden. Hij promoveerde in 1961 op
“Two ancient Egyptian Ship‟s logs. Papyrus Leiden I 350 verso and Papyrus Turin 2008+2016”.
Hieruit bleek al zijn interesse voor de economie hetgeen in 1975 resulteerde in zijn boek “Commodity
prices from the Ramessid Period. An economic study of the village of necropolis workmen at Thebes”.
In 1980 werd hij hoogleraar in de egyptologie aan de rijksuniversiteit te Leiden met de rede “Markt op
de oever”. Daarnaast was hij ook een kenner van het dorp Deir el Medina. In 2005 kwam zijn boek uit
over “Donkeys at Deir el Medina” en ook heeft hij meegewerkt aan “Village Varia. Ten studies on the
history and administration of Deir el-Medina” dat in 1997 uitkwam.

Deir el Medina vanuit het noord-oosten met op de voorgrond de tempel (foto Jan Koek)
Na zijn pensionering in 1983 verhuisde Jac. Janssen naar Londen. Daar ontmoette hij Rosalind Hall,
op dat moment assistent- curator van het Petrie Museum, hetgeen tot een huwelijk leidde. Zelf heb ik
in de zomer van 2001 toen ik in Londen was, nog een middag geholpen met de verhuizing van een
deel van zijn inboedel van de ene flat naar de andere flat.
Samen hebben Jac. en Rosalind Janssen o.a. nog geschreven:
“Egyptian Household Animals”, “Growing up in Ancient Egypt” en “Getting old in Ancient Egypt”.
De laatste keer dat ik hem nog even heb gesproken was tijdens de Soedanconferentie in september
2010 te Londen, want tot op het laatst in zijn leven bleef hij geïnteresseerd in het oude Egypte. Een
groot kenner van het oude Egypte en een sympathieke man is heengegaan.
Voor meer informatie zie www.mehen.nl of mail naar mehen@hetnet.nl of bel nr. 0318 – 471689.
Voor alle betalingen: rekeningnummer 67.19.36.387 t.n.v. B.J. Koek -Overvest e/o J.G. Koek te Elst.
Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te ontmoeten en wij wensen u in ieder geval alle
goeds toe!
Met vriendelijke groeten,
namens Mehen
Bep en Jan Koek

