‘EGYPTISCHE MAGIE’
16 OKTOBER 2010 – 13 MAART 2011

FACT SHEET
‘TOPSTUKKEN UIT DE TENTOONSTELLING’

Beeld van priester Chaemwas, zoon van farao Ramses II

Materiaal: kwartsiet
Afkomstig uit Abydos, 19de Dynastie (1260 v.Chr.)
Collectie: British Museum
Over prins en priester Chaemwas, zoon van farao Ramses II, werden
vele jaren na zijn dood nog allerlei sprookjes verteld. Hij gold als één
van de grootste tovenaars van Egypte.

Foto: British Museum

Beeld van een priester

Materiaal: grauwacke
Late Periode (712-332 v.Chr.)
Collectie: Musée du Louvre
Dit beeld van een priester is geheel bedekt met magische spreuken.
Het stond ooit in een tempel. Bezoekers konden er water overheen
gieten en met dat water vervolgens hun kwalen genezen.

Foto: Musée du Louvre
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Toverstaf in de vorm van een slang

Materiaal: brons
Late Periode (712-332 v.Chr.)
Collectie: Musée du Louvre
In Egypte hadden de toverstaven die de magiërs gebruikten
om hun spreuken kracht bij te zetten vaak de vorm van een
slang, een dier dat om allerlei redenen bovennatuurlijk is. Veel
tovenaars waren zelf ook slangenbezweerder. In de Bijbel
wordt nog verteld dat Egyptische tovenaars hun staf in een
levende slang kunnen veranderen.

Foto: Musée du Louvre
Ba-vogel

Materiaal: hout
Late Periode (712-332 v.Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
De oude Egyptenaren dachten dat de onsterfelijke ziel van een
overledene (ba) zich overdag in de vorm van een vogeltje met een
mensenhoofd vrijelijk in de wereld van de levenden kon begeven. ’s
Avonds keerde de ba weer veilig terug naar de mummie.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden
Votiefbeeld van ‘Horus de Grote’

Materiaal: brons
Late Periode (712-332 v.Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
Horus is herkenbaar aan zijn valkenkop en draagt de kronen van
Opper- en Neder-Egypte. Hij staat hier op de figuur van een antilope,
een verschijningsvorm van Seth, tegenstander van Horus.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden
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Ketting van Horus-oog amuletten en een nijlpaardgodin

Materiaal: veelkleurige halfedelstenen en goud
1550-1070 v.Chr.
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
Het Horus-oog verleent voorspoed en beschermt tegen het boze oog.
De godin Taweret (onderaan) is de godin van de geboorte en
verschijnt in de vorm van een nijlpaard. De bonte kleur van de
amuletten is niet alleen voor het mooie. Rode kornalijn beschermt
tegen bloedingen. Groene veldspaat geeft nieuw leven als van jonge
planten. Blauw lapis lazuli staat in contact met de hemel. Zwart
haematiet verbindt met de nacht en de onderwereld.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden
Reliëf van de dwerggod Bes

Materiaal: zandsteen, afkomstig uit een tempel
Grieks-Romeinse periode (300 v. Chr.– 200 na Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
Dwergen golden in het Oude Egypte als bovennatuurlijke
wezens.
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tromgeroffel verjaagt hij boze geesten. Hij beschermt huis en
haard, liefde en seks, dans en muziek, dronkenschap en
cosmetica. Dit reliëf sierde ooit de buitenmuur van een
tempel om boze machten van het heilige gebouw af te
wenden. De god Bes beschermde vooral de tempels van
kindgoden.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden
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Horusstèle

Materiaal: serpentijn
Late Periode of Griekse tijd (400-200 v.Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
Wie gebeten of gestoken is, gebruikt een zogenaamde Horusstèle. Die
toont een figuur van de god Harpokrates, staand op krokodillen. In zijn
handen houdt hij slangen, schorpioenen, leeuwen en antilopen. Door
water over de toverformules te gieten, krijg je een werkzaam drankje
of medicament. De steen lijkt op slangenhuid.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden

Dodenbrief aan de overleden Anchiry

Materiaal: papyrus en hout
Afkomstig uit Sakkara, Nieuwe Rijk (1300 – 1200 v.Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
Sommige doden bezorgen de levenden nachtmerries of ziekten. Een
‘dodenbrief’ kan daar een eind aan maken. In deze dodenbrief op
papyrus maant de weduwnaar van Anchiry zijn overleden vrouw hem
met rust te laten. De brief zat oorspronkelijk vastgebonden aan het
houten beeldje.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden

Magisch mes van nijlpaardtand

Materiaal: nijlpaardivoor
Middenrijk (1900-1700 v.Chr.)
Collectie: British Museum
Dit magische mes is een apotropaion, een soort veiligheidsmaatregel
tegen kwade krachten. Er staan allerlei afbeeldingen op, zoals twee
fabelwezens, de nijlpaardgodin Taweret en de als kikkervoorgestelde
geboortegodin Heket. Dit amulet was zo kostbaar dat het na een
breuk uitvoerig werd gerepareerd.

Foto: British Museum
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Shabti van Renseneb

Materiaal: kalksteen
13de Dynastie (1783-1640 v.Chr.)
Collectie: British Museum
Een shabti is een beeldje dat in het graf werd gelegd. Het diende om
de overledene te helpen bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden
in het hiernamaals. Op deze shabti staan hiërogliefen die mensen en
dieren voorstellen. Opvallend is dat ze allemaal zonder benen of poten
zijn getekend. Op die manier konden ze de dode geen kwaad doen.

Foto: British Museum
Wachter uit het graf van Ramses IX

Materiaal: hout
20ste Dynastie (1130-110 v.Chr.)
Collectie: British Museum
De Egyptische kunst is gewend is aan profielaanzichten. Een frontale
afbeelding gold als een angstwekkende ervaring. Deze wachter heeft
zijn hoofd omgedraaid om de toeschouwer recht aan te kunnen kijken.
Hij heeft de leeuwenmanen van de god Bes en houdt met beide
handen zijn baard vast. In de rug zit een afsluitbare holte om een
papyrusrol of amulet in te verbergen.

Foto: British Museum
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Amulet in de vorm van een papyruszuil met bloem

Materiaal: groene veldspaat
Nieuwe Rijk (1400-1200 v.Chr.)
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
De bonte kleur van sieraden en amuletten is niet alleen voor het
mooie. Groene veldspaat geeft nieuw leven als van jonge planten.
Amuletten in de vorm van een zogeheten papyruszuil zijn steevast
gemaakt van materiaal als groene veldspaat of groene faience. De
groene kleur staat symbool voor nieuw leven, vruchtbaarheid, groei en
voorspoed. Dit exemplaar is bedekt met magische spreuken in
hiërogliefen.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden
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Door Joseph Schinkel, gebruikt bij voorstelling te
Berlijn in 1816.
Met de herontdekking van de klassieke cultuur
tijdens de Renaissance nam de interesse in de
Oudegyptische kunst en de mystieke tradities een
grote

vlucht.
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voorbeelden daarvan is beroemde sprookjesopera
‘Die Zauberflöte’. Dit meesterwerk van Mozart speelt
zich af in het oude Egypte. Het werd voor het eerst
opgevoerd in 1791, tijdens het hoogtepunt van de
Vrijmetselarij en is dan ook doordrenkt met de
Egyptische

symboliek

en

mystiek

waar

deze

beweging zo dol op was.
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