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De magische wereld van het oude Egypte
Tentoonstelling ‘Egyptische Magie’ in Rijksmuseum van Oudheden
Met de tentoonstelling ‘Egyptische Magie’ brengt het Rijksmuseum van Oudheden de magische wereld van
het oude Egypte naar Leiden. Te bewonderen zijn meer dan 300 objecten uit de tijd van de farao’s,
afkomstig uit de Egyptische collecties van o.a. het Rijksmuseum van Oudheden zelf, het British Museum en
het Louvre. Manshoge beelden van priesters en goden, bezwerende en kwaadafwerende formules op
papyrus, tovergerei en amuletten laten zien hoe magie in het oude Egypte onlosmakelijk vervlochten was
met het leven van alledag en wat daarvan in de moderne tijd nog steeds te herkennen is. De tentoonstelling
is te zien van 16 oktober 2010 tot en met 13 maart 2011.
In het Egypte van duizenden jaren geleden was magie heel vanzelfsprekend. De Egyptenaren geloofden dat de
goden leven en dood in handen hadden, en dat magie de enige manier was waarop ze invloed konden uitoefenen
op hogere machten. Ook zagen ze magie als verklaring voor de wonderen van de natuur, zoals een
zonsverduistering, de groei van gewassen en het jaarlijks stijgen en dalen van het water in de Nijl. Magie en
toverij werden dan ook volop beoefend, niet alleen in de tempels maar ook thuis, zowel aan het hof als op het
platteland. Al deze rituelen, bezweringen en toverkunsten komen in het verhaal van ‘Egyptische Magie’ aan bod.
Daarnaast is er uitvoerig aandacht aan het voortbestaan van de Egyptische magie in latere culturen en religies,
tot zelfs in het heden.
Blikvangers in de tentoonstelling zijn de imposante beelden van de leeuwinnengodin Sachmet en van priester
Chaemwas uit het British Museum: de zoon van farao Ramses II en één van de grootste magiërs van Egypte.
Bijzonder is ook de vijf meter lange ‘Leiden‐Londen‐papyrus’, die voor het eerst in zijn geheel te zien is. De twee
helften van dit toverboek met 98 spreuken en recepten bevinden zich al 180 jaar van elkaar gescheiden in het
Rijksmuseum van Oudheden en het British Museum. Veel van de voorwerpen in de tentoonstelling hebben niet
alleen een mystieke betekenis, maar zijn ook van betoverende schoonheid. Fraaie voorbeelden zijn het
‘genezende beeld’ van een priester en de unieke bronzen toverstaf in de vorm van een zigzaggende cobra uit het
Louvre en de vele kleurige amuletten en sieraden van kleurige steen, faience en edelmetaal.
Een full colour publicatie (€ 29,95) van RMO‐conservator en egyptoloog Maarten Raven en een special van het
magazine van Vriendenvereniging RoMeO (€ 2,95) begeleiden de tentoonstelling. Aan extra’s zijn er verder de
film ‘Egyptische Magie’ (verkorte versie te zien in tentoonstelling), films tijdens het Leids Filmfestival (28‐30
oktober), een ‘Magisch kinderweekend’ (20‐21 november), een symposium (22 november) i.s.m. de Universiteit
Leiden, een reis naar Egypte, een uitgebreid cursus‐, lezingen‐ en rondleidingenprogramma en de
tentoonstelling ‘Betoverend. Bedoeïenensieraden en gezichtssluiers’ (actueel programma op www.rmo.nl).
Zie volgend vel

‘Egyptische Magie’ kwam tot stand met dank aan het Louvre (Parijs), het British Museum (Londen), het Allard
Pierson Museum (Amsterdam), de Bibliotheca Philosophica Hermetica (J.R. Ritman Bibliotheek, Amsterdam), het
Leids Papyrologisch Instituut (Leiden), Museum Boerhaave (Leiden), het Wereldmuseum (Rotterdam) en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie en beeldmateriaal: pr en communicatie, Selkit Verberk, telefoon
071‐5 163 164 of communicatie@rmo.nl. Beeldmateriaal is beschikbaar via www.rmo.nl/pers, downloaden met
wachtwoord ‘journalist’.
Het boek ‘Egyptische Magie ‐ op zoek naar het toverboek van Thot’ van dr. Maarten J. Raven (208 pgs., Walburg
Pers, ISBN 10 9057306778, € 29,95) wordt officieel gepresenteerd tijdens de opening op vrijdag 15 oktober. Een
recensie‐exemplaar kunt u opvragen bij Walburg Pers www.walburgpers.nl of bij het Rijksmuseum van
Oudheden.
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