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FACT SHEET ‘DE REIS DOOR EGYPTE’

De Franse schrijver Gustave Flaubert maakte in 1849 en 1850 een lange reis door Egypte, samen met zijn
goede vriend en fotograaf Maxime Du Camp. De reis verliep van Alexandrië in het noorden, langs de
wonderlijke piramides van Gizeh, tot de imposante faraobeelden bij Aboe Simbel in het diepe zuiden.
Gustave Flaubert noteerde zijn indrukken in een dagboek, dat gepubliceerd is onder de naam ‘Reis door
de Oriënt’. Na Egypte bezocht Flaubert vervolgens Palestina, Syrië en Libanon.
De tentoonstelling ‘Het Egypte van Gustave Flaubert’ in het Rijksmuseum van Oudheden richt zich op het
Egyptische deel van de reis. De combinatie van fragmenten uit Flauberts dagboek, passages uit zijn
persoonlijke correspondentie en de fotografie van Du Camp bieden een typerend tijdsbeeld van Egypte,
gezien door de ogen van een westerling in het midden van de negentiende eeuw.
Daarnaast zijn er zo’n honderd oud-Egyptische voorwerpen te zien waaronder faraoportretten,
grafbeeldjes, krokodillenmummies, papyri en sfinxen, die afkomstig zijn van, of verwijzen naar de
monumenten en opgravingen die Flaubert bezocht.
Een selectie van de dagboekfragmenten van Flaubert en de fotografie van Du Camp is in Google Maps
verwerkt tot een interactieve reisimpressie:
http://www.rmo.nl/actueel/tentoonstellingen/het-egypte-van-flaubert/flauberts-reis-op-google-maps
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DE SFINX IN GIZEH

Foto Maxime Du Camp, Gizeh, 9 december 1849

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 7 DECEMBER 1849
‘De aanblik van de sfinx Aboe el-Hol (de Vader van de Schrik). - Het zand, de piramiden, de sfinx,
alles grijs, badend in een grootse roze toon; de hemel is helder blauw, de adelaars cirkelen langzaam
om de toppen van de piramiden. We maken halt voor de sfinx, hij laat zijn ijzingwekkende blik op
ons rusten; Maxime ziet wit als een doek, ik vrees te gaan duizelen en tracht mezelf weer meester te
worden’.
DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 8 DECEMBER 1849
‘Om hem rustig te bekijken gaan we in het zand zitten en steken we een pijp op. Zijn ogen lijken nog
te leven, zijn linkerflank zit helemaal onder de witte vogeldrek (de top van de piramide van Chefren
vertoont diezelfde grote sliertige vlekken), hij is precies naar het oosten gericht, heeft een grijze kop
en een paar flinke flaporen die zoals bij een neger naar buiten staan, zijn nek is uitgesleten en
dunner geworden; voor zijn borst een diepe kuil in het zand, zodat hij nog hoger voor je oprijst; zijn
ontbrekende neus vergroot nog de gelijkenis; zo wordt hij een platneus. Overigens ging het vast om
een Ethiopiër, te oordelen naar die dikke lippen’.
DE GROTE SFINX
De grote sfinx bewaakt de processieweg naar de piramide van Chefren (ca. 2520-2494 v. Chr.). Met
een lengte van bijna 74 meter en een hoogte van ruim 20 meter is deze sfinx het grootste beeld dat
ooit door de mens gemaakt is. De sfinx is een mengwezen van een leeuw en een mens: een goddelijk
wezen waarin de kracht van het machtigste roofdier met de intelligentie van de menselijke heerser is
verenigd. Het zand dat steeds weer de sfinx bedekt, moet van tijd tot tijd worden verwijderd. Dit
gebeurde waarschijnlijk voor het eerst onder Thoetmosis IV (ca. 1401-1391 v. Chr.), die een verslag
van deze operatie achterliet op de zogeheten droomstèle, die tussen de voorpoten van de sfinx werd
opgericht.
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DE PIRAMIDE VAN CHEOPS IN GIZEH

Foto Maxime Du Camp, Gizeh, 9 december 1849

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 8 DECEMBER 1849
‘De beklimming van de grote piramide, de rechter (van Cheops). Zelfs de kleinste van de stenen, die
vanaf een afstand van tweehonderd passen niet groter lijken dan plaveien, zijn drie voet hoog;
doorgaans reiken ze tot op borsthoogte. We nemen de linkerhoek (gericht naar de piramide van
Chefren) om naar boven te klimmen; de Arabieren duwen me, trekken me, ik ben bekaf, je wordt
wanhopig van uitputting. Vijf à zes keer houd ik onderweg even halt om op adem te komen. Maxime
is voor mij vertrokken en schiet flink op. Eindelijk kom ik boven. We moeten ongeveer een halfuur
wachten voor de zon opkomt.
De grote piramide binnenin. – Na het ontbijt gaan we de piramide binnenin bekijken. De ingang ligt
aan de noordkant, een eenvormige gang (net een afvoer) leidt naar beneden; een gang naar boven;
we glijden uit over de keutels van de vleermuizen. De gangen lijken wel ontworpen om er zachtjes
buitenmaatse lijkkisten door te laten glijden.
De koningskamer: allemaal reusachtige granietblokken, achterin een lege sarcofaag. – De kamer van
de koningin: kleiner, dezelfde vierkante vorm, vermoedelijk in verbinding met de koningskamer.’
ZUID AANZICHT VAN DE PIRAMIDE VAN CHEOPS
De piramide van Cheops (ca. 2551-2528 v.Chr.), veelal ‘de grote piramide’ genoemd, is één van de
beroemdste monumenten ter wereld. De perfectie van de maten en de constructie van het
bovengrondse deel worden weerspiegeld in de inrichting van het gangen- en kamersysteem. Over
koning Cheops zelf is weinig bekend. Herodotus, de Griekse geschiedschrijver uit de vijfde eeuw v.
Chr., stelt zijn regering in een kwaad daglicht. Voor de Griek was de piramide een bouwwerk dat elke
menselijke maat overschreed en daarmee een teken van hoogmoed.
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DE KALABSJA-TEMPEL IN EGYPTISCH NUBIË

Foto Maxime Du Camp, Kalabsja, 8 april 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 8 APRIL 1850
‘In het tweede vertrek is een groot aantal schilderingen bewaard gebleven; de blauwe en de rode
kleur overheersen: het rood wordt gebruikt voor de onbedekte lichaamsdelen en voor de bollen en de
sferen van de hoofdtooi; de psjent (het door de witte mijter en de rode muts samengestelde
hoofddeksel, gedragen door de heerser van Opper- en Beneden Egypte) is altijd blauw. Overlangs
gestreepte broekjes volgen zichtbaar de lijn van het achterwerk. De stoelen zijn doorgaans in smalle
stroken geschilderd, een rode strook, een groene of een blauwe strook.’
RELIËF, CLEOPATRA ALS ISIS SAMEN MET HORUS
De kleuren op het reliëf van de Kalabsja-tempel waren voor veel vroegere reizigers nog te
bewonderen. In het begin van de 20ste eeuw lag de tempel voor het grootste deel van het jaar onder
water waardoor de prachtige kleuren, die vanaf de Oudheid bewaard waren gebleven, zijn opgelost. In
1962-1963 werd het gebouw afgebroken en werden de 13.000 steenblokken overgebracht en
opgebouwd in de omgeving van de nieuwe Aswan-dam (Nieuw-Kalabsja). Gedurende het
afbraakproces werden steenblokken gevonden van een poort die in de eerste eeuw v. Chr. onder de
laatste Ptolemaeën was gebouwd. Deze poort is nu opnieuw opgericht in het Ägyptisches Museum in
Berlijn.
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DE ISIS-TEMPEL IN PHILAE

Foto Maxime Du Camp, Philae, 14 april 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 10-11/13-15 APRIL 1850
‘Woensdag, Philae, om vijf uur’s avonds aangekomen. Ik trek met Joseph door de woestijn naar
Aswan. Uit vrees voor de hyena’s zijn we tot de tanden gewapend; onze ezels gaan een lekker
gangetje, een knaapje van ongeveer twaalf, verrukkelijk sierlijk en behendig, in een wijd wit hemd,
rent met een lantaarn voor ons uit. De blauwe hemel is bezaaid met sterren, het zijn bijna laaiende
vlammen, een echt oosterse nacht!
Donderdag, we hebben onze tenten opgeslagen op het oostelijk strand van Philae, waar we gemeerd
liggen.
Zaterdag, zondag en maandag gelegerd in Philae. – Ik zet geen voet van het eiland, ik verveel me.
Wat is dat toch, mijn god, dat voortdurende gevoel van neerslachtigheid dat ik met me meesleep!
Zelfs op reis vergezelt het me! En ik ben er ook weer mee thuisgekomen! Het kleed van Deianeira
kleeft niet hechter op de rug van Herakles dan de lusteloosheid aan mijn leven kleeft! Beetje bij
beetje ondermijnt ze het, meer niet!’
BLIK OP HET TEMPELCOMPLEX VANUIT HET ZUIDWESTEN
Vanaf het moment de eerste stuwdam door de Engelsen in 1912 in de Nijl werd gebouwd, is Philae
niet meer zo te zien geweest als op de foto. Jarenlang stond de tempel onder water. Bezoekers
voeren in bootjes tussen de pyloontorens door. Met de bouw van een volgende dam in 1971 bij
Aswan zou het eiland volledig onder water komen te staan. De UNESCO besloot ook de
monumenten op dit Egyptische eiland te redden. In de jaren 1972-1980 werden ze uit elkaar gehaald
en op het nabij gelegen eiland Agilkia opnieuw opgebouwd door Italiaanse archeologen en ingenieurs.
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HET ‘GEBOORTEHUIS’ VAN DE MONTOE-TEMPEL IN ARMANT

Foto Maxime Du Camp, Armant, 28 april 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 29 APRIL 1850
‘Armant, maandag, de tempel en het dorp op ruim een halve mijl van de oever. Een met Turkse
graven bedekte vlakte. Een grafkapel; daarachter, een uitgestrekte grasvlakte met dieren. De
overblijfselen van de tempel: de kapitelen van de zuilen worden bezet door de duiven die komen van
de naburige duiventillen, duiventillen van gedroogde takken. De hitte. Foto’s. Ik reinig de spiegels. De
efendi (staatsdienaar) van Moestafa bey, een stevige jongeman, een ooglijder; een tas voor zijn
papieren; met zijn ezel bij de halster vergezelt hij ons terug naar de boot; hij doet ons Arabische
kazen cadeau, kleine, witte magere kazen, niet te vreten wat mij betreft.’
MAMMISI (HET ‘GEBOORTEHUIS’) VAN CLEOPATRA VII
Armant was één van de belangrijkste centra van verering van de oorlogsgod Montoe. Tot het begin
van de 18de dynastie was het de hoofdstad van de vierde Boven-Egyptische nome (provincie). Dit
‘geboortehuis’ was het belangrijkste bouwwerk dat in opdracht van koningin Cleopatra VII (58-30 v.
Chr.) werd opgericht. In deze tempel werd jaarlijks de geboorte van de god Montoe gevierd.
Elf jaar na het maken van deze foto werd de tempel afgebroken. De stenen werden gebruikt als
goedkoop bouwmateriaal voor de aanleg van een suikerfabriek. Omdat deze tempel wellicht het
mooiste voorbeeld was van het Egyptisch ‘geboortehuis’, spreken Egyptologen over een uitzonderlijk
verlies.
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DE MEMNONKOLOSSEN IN THEBE

Foto Maxime Du Camp, Thebe west, 9 mei 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 2 MEI 1850
‘De Memnonkolossen zijn wel groot maar helemaal niet indrukwekkend. Heel anders dan de sfinx!
De Griekse inscripties zijn duidelijk leesbaar, het is een koud kunstje geweest ze te ontdekken. De
stenen te bekijken die zoveel mensen hebben beziggehouden, die zoveel mensen kwamen
aanschouwen, schept toch een zeker genoegen. Hoeveel bourgeois hieven hun blik er niet naar op?
Ieder deed er zijn zegje over en vervolgde zijn weg.’
MEMNONKOLOSSEN
De grootste dodentempel van het gehele Nieuwe Rijk werd gebouwd door farao Amenophis III
(ca. 1391-1353 v. Chr.). De tempel lag niet zoals de overige cultuscomplexen direct aan de rand van
de woestijn, maar ten oosten ervan op tegenwoordig vruchtbaar land. Aan de ingang van de tempel
zijn nog twee 20 meter hoge beelden van de koning zichtbaar. De beroemde zittende beelden van
Amenophis III stonden voor de toegangspoort van het heiligdom, die inmiddels verloren is gegaan. Als
symbool van de Thebaanse dodenstad heetten zij de bezoekers welkom. De bewondering die ze ten
deel valt heeft een zeer lange traditie, wat de uitgebreide graffiti uit de Oudheid op de benen van de
beelden bewijst.
Tijdens een aardbeving in 27 v. Chr. liep de noordelijke kolos een grote scheur op. Wanneer
’s morgens de temperatuur steeg klonk door deze breuk een piepend geluid, dat als klagende roep
werd geïnterpreteerd. Dit trok een schare van bezoekers aan, die op de kolos allerlei graffiti
achterlieten. Zij interpreteerden het geluid als klaaglied van de moeder van de mythische koning van
Ethiopië: Memnon. Volgens de sage werd deze koning bij de strijd om Troje door Achilles gedood,
maar door zijn moeder Eos weer tot leven gebracht en opgenomen te midden van de onsterfelijken.
Toen keizer Septimus Severus rond 200 na Chr. de kolos restaureerde, verdween het fenomeen,
maar bleef de veronderstelling dat de noordelijke kolos een belichaming van Memnon was.
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DE TEMPEL VAN AMON IN KARNAK

Foto Maxime Du Camp, Karnak, 6 mei 1850

BRIEF VAN GUSTAVE FLAUBERT AAN ZIJN MOEDER, 3 MEI 1850
‘Oh, hoe mooi is de hemel hier, arme oude, wat een sterren, wat een nacht! Wij hebben nog niks van
Thebe gezien, maar het moet fantastisch zijn! We zullen er ongeveer 15 dagen blijven, stel ik mij zo
voor, want het is enorm, en omdat we het goed willen zien en ons niet willen afbeulen, nemen we alle
tijd. Met dit systeem is geen van ons tot nu toe moe geworden.’
BRIEF VAN GUSTAVE FLAUBERT AAN ZIJN MOEDER, 16 MEI 1850
‘Ik zal nooit de eerste indruk vergeten dat het paleis van Karnak mij gaf. Het scheen mij een woning
van reuzen toe, waar men hele mannen aan het spit, als leeuweriken, moet opdienen op gouden
borden. Wij hebben er drie dagen doorgebracht, Maxime fotograferend en ik afdrukkend of beter
gezegd afdrukken makend.’
POORT VAN DE TEMPEL VAN CHONSOE
Het tempelcomplex van Karnak, dat deel uitmaakte van de oude religieuze hoofdstad Thebe, bestaat
uit drie domeinen, elk met een hoofdtempel. Het grootste domein is dat van de god Amon, waarin
ook de tempel van zijn zoon, de god Chonsoe staat. Samen met de godin Moet, vormden zij de
goddelijke familie van Thebe.
De bouw van Chonsoe’s tempel begon onder het bewind van farao Ramses III (ca.1194-1163 v. Chr.)
en werd uitgebreid onder latere farao’s tot in de Ptolemaeëntijd (3de-1ste eeuw v.Chr.). Een
aanvulling uit deze periode (ca. 230 v. Chr.) is de 21 meter hoge poort op de foto, die farao
Ptolemaeus III (246-221 v. Chr.) voor de tempel liet bouwen.
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DE GROTE TEMPEL IN MEDINET HABOE

Foto Maxime Du Camp, Medinet Haboe, 8 mei 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 7 MEI 1850
‘Behalve de pijlers heeft de westkant een tweede zuilenrij met onversierde kapitelen, de ringen van de
kapitelen zijn blauw geschilderd; de zuilen aan de binnenzijde van de binnenplaats hebben kapitelen met
lotusbladmotief, de zoldering van de galerijen bestaat uit grote, blauw geschilderde stenen platen, bezaaid met
witte sterren’.
DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 6 MEI 1850
‘De vlakte van Thebe: in het midden twee kolossen met de rug naar ons toe; rechts tekent Medinet Haboe
zich scherp af in de vlakte, wijkt aan deze kant en wordt smaller. Achter de vlakte, de blauwe Nijl, Luxor,
onvergelijkbaar als ruïne in een landschap; op de achtergrond de getande bergen met witte toppen en een
roos glazuur over hun blauwe kleur (het blauw overheerst ruimschoots)’.
PORTICUS IN DE GROTE TEMPEL
De eerste toegangspoort van de tempel van Medinet Haboe is de best bewaard gebleven pyloon in het
westen van Thebe. Aan de buitenkant zijn in reliëf traditionele scènes te zien van de koning die de
vijand verslaat. Aan de zuidzijde gebeurt dat in het bijzijn van Amon, aan de noordzijde in het bijzijn
van Re-Horachte.
In de eerste hof kan men in het noorden pijlers en beelden van de koning bewonderen.
Daartegenover vormt een porticus met zuilen de façade van het tempelpaleis. De koning gebruikte dit
paleis tijdens de godsdienstige feesten die in Medinet Haboe werden gehouden.
In de tweede hof is de decoratie geheel aan de processies gewijd: kleurrijke reliëfs met fragmenten van
het ‘mooie feest van het dal in de woestijn’ en scènes van feesten voor diverse goden uit Thebe. Een
verhoogde porticus (te zien op de foto) met brede, beschilderde Osirispijlers en inscripties van
opmerkelijke diepte geeft toegang tot de zuilenhal.
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HET RAMASSEUM IN THEBE

Foto Maxime Du Camp, Thebe-west, 9 mei 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 8 MEI 1850
‘Het Amenophium (Ramasseum) – Kolossen als die van Ipsamboel, maar zonder die franje tussen de
billen. Op de binnenkant van de poort van het Amenophium wordt zwaar slag geleverd, mannen met
de handen in de hoogte, mooi gemaakt, met een intentie van naïviteit. Een te paard strijdende man?
Volgens Champollion wordt op de monumenten nooit gewag gemaakt van een cavalerie, op enkele
schaarse uitzonderingen na; is dit misschien een van die uitzonderingen?
We brengen de nacht in het Ramasseum door, tussen zware zuilen, met het gezicht naar de pyloon.
Er staan sterren aan de hemel, afwisselend horen we de jakhalzen janken, de honden blaffen’.
HET TWEEDE HOF VAN HET RAMASSEUM
Farao Ramses II (ca. 1290-1224 v. Chr.) begon reeds in zijn eerste regeringsjaar met de bouw van zijn
eigen dodentempel in Thebe, ten zuiden van die van zijn vader. Jean Francois Champollion, die het
Egyptisch hiërogliefenschrift heeft ontcijferd, bewonderde deze tempelruïne meer dan alle andere en
noemde het complex het ‘Ramasseum’. Enorme fragmenten van het kolossale beeld van Ramses liggen
tegenwoordig voor de tweede toegangspoort van de tempel. Het beeld van het fijnste rode graniet uit
Aswan was maar liefst 18 meter hoog en woog 1000 ton. Het was het grootste zittende beeld in het
westen van Thebe. Het werd reeds in de Oudheid om zijn formaat en fijne bewerking bewonderd. Na
de faraonische tijd werd het omgeworpen en benut als ‘steengroeve’. Het bovenste deel (te zien
rechts op de foto), viel daarbij in de doorgang tussen de eerste en tweede hof van de tempel. De
tweede hof was langs de wanden voorzien van beelden van de koning, die hem toonden in de vorm
van de gemummificeerde god Osiris.
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DE TEMPEL VAN HATHOR IN DENDERA

Foto Maxime Du Camp, Dendera, 28 mei 1850

DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 28 MEI 1850
‘Dendera, de grote tempel: in de eerste zaal aan weerskanten, drie zuilenrijen van telkens drie zuilen;
bovenaan, op zijwaartse lijsten, een dierenriem tegen een blauwe achtergrond met sterren en goden
in barken. Op de zuilen, sleutels in kalebassen. Een overdreven gebruik van symbolen, een heel
uitbundige hoofdtooi.’
DAGBOEK GUSTAVE FLAUBERT, 1 JUNI 1850
‘Balyana, waarvan ik niet meer zie dan wat palmen. Nog uitgeput van de koorts, die het gevolg was
van de tocht naar Koeseïr, haak ik voor Abydos af.
Bovendien krijg ik, eerlijk gezegd, wel stilaan genoeg van de tempels. Vooral mijn ezel, dat
onhandelbare beest waarop ik maar wat zit te hossebossen, heeft veel aandeel aan het feit dat ik
besluit terug te keren naar de boot, waar ik de rest van de dag slapend doorbreng.’
TEMPELKIOSK OP HET DAK VAN DE TEMPEL VAN HATHOR
Door de talrijke, goed behouden afbeeldingen en inscripties van de tempel van Dendera is er veel
kennis over de cultus van het heiligdom. Het Nieuwjaarsfeest behoorde tot de meest belangrijke van
de vele tempelfeesten. Het rituele hoogtepunt van het feest was een processie, waarbij het
cultusbeeld van de godin Hathor ’s nachts door priesters naar het tempeldak gedragen werd om daar
de zonsopkomst te zien. Door de blootstelling aan de zon werd het beeld voor het nieuwe jaar van
levenskracht voorzien. Op het dak van de tempel in Dendera bevinden zich behalve een kiosk voor dit
ritueel, twee andere kapellen. Van één van deze twee kapellen is het beroemde dierenriem-relief van
Dendera afkomstig, dat tegenwoordig in het Louvre te zien is.
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