Inleiding in de cultuur van het oude Egypte II
Het Land van Toetanchamon
Deze cursus is bedoeld voor mensen die al een basiskennis Egyptologie hebben, of met de docente al
een keer naar Egypte zijn geweest. Er wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten van de cultuur
van het oude Egypte. De invalshoek zal altijd het ‘waarom’ zijn – de redenering achter de
beslissingen van de Egyptenaren want juist dit heeft uiteindelijk hun cultuur gevormd. Aansluitend
aan de cursus is er onder leiding van de docente dr. Julia Harvey in maart 2013 een vervolgreis naar
Egypte.

Programma
1. Chronologie – hoe weten wij wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden? Hoe kunnen
we ze een jaartal in onze jaartelling geven? Wat is de status van onze bronnen en hoe
moeten we ze beoordelen? Wij zullen de astronomische kennis van de oude Egyptenaren
bestuderen, en de verschillende dateringsmigelijkheden, zoals: Sothis-data, regeringsjaren,
C14, boomringen, etc.
2. Handel – wat werd verhandeld en door wie? Zowel de locale handel als de contacten met
Egypte’s buren worden bekeken. En hoe ging dat in een cultuur zonder geld?
3. Het Middenrijk – vaak een tijdperk dat in de schaduw staat van zowel het Oude Rijk als het
Nieuwe Rijk. Maar ten onrecht. Dit was een periode van enorme verandering en ook van
bloei.
4. Saqqara – de dodenstad horend bij de hoofdstad Memphis. Wij zullen dit enorme gebied in
detail bekijken.
5. De literatuur en andere niet-officiële geschreven bronnen geven een andere blik op de
leefwereld van de oude Egyptenaren dan de officiële inscripties op stèles, graf- en
tempelwanden. Verhalen, poëzie, boodschappenlijstjes, wij hebben ze allemaal.
6. De goden – hoe herken je de goden, en welke goden werden vereerd door de gewone
bevolking?
7. Mythologie – er waren vele verhalen over de goden. Wij zullen kennismaken met een paar
van de bekendste mythen.
8. Gezondheid en ziekte – geneeskunde, tandheelkunde en ‘magie’.
9. Karnak en Luxor – Karnak is het grootste tempelcomplex van Egypte. Welke goden werden
er vereerd en hoe ontwikkelde het complex zich door de jaren heen?
10. De Ptolemeïsche periode – veel van de overgebleven monumenten, vooral tempels, dateren
uit deze periode. Wie waren de Ptolemeeën, en hoe verschillend was hun regeringsperiode?
De stad Alexandrië wordt ook onder de loep genomen.
Docent: Mw. dr. Julia Harvey, egyptologe, j.harvey@home.nl
Cursusmodel: 10 colleges
Data: eind September – begin December 2012
Tijd: 13.15-16.00 uur

Cursusmateriaal: Handouts tijdens de cursus
Bijzonderheden: Aansluitend aan de cursus is er onder leiding van de docente, dr. Julia Harvey, in
maart 2013 een reis naar Egypte. Meer details hierover zullen te zijner tijd te vinden zijn op de
website van Dr Harvey (www.juliaharvey.nl).
Aanbevolen literatuur: De aanschaf van de literatuur op deze lijst is beslist niet noodzakelijk om de
cursus te kunnen volgen.
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I. Shaw, “Ancient Egypt: A Very Short Introduction” Oxford University Press, 2004, ISBN13:
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