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Egyptische koningin Hatsjepsoet weer terug in Leiden
Vanaf woensdag 11 mei is het levensgrote beeld van de beroemde Egyptische
koningin Hatsjepsoet (1479-1458 v.Chr.) weer te zien in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden. Het beeld van Hatsjepsoet, na Cleopatra en Nefertiti de
bekendste vrouw uit het oude Egypte, was vanaf 2005 o.a. de blikvanger van een
reizende tentoonstelling in de VS. De afgelopen vijf jaar was het te zien in het
Metropolitan Museum of Art in New York.
Het beeld kent een bijzondere geschiedenis. Het torsodeel is al ruim 80 jaar in het bezit
van het Rijksmuseum van Oudheden. Het werd in 1869 door Prins Hendrik der
Nederlanden (1820-1879) verworven en in 1928 door koningin-moeder Emma aan het
museum geschonken. De andere onderdelen ervan, zoals het hoofd, de benen en de
troonzetel, zijn pas later ontdekt en zijn nu in bezit van het Metropolitan Museum of Art
te New York. In 1998 zijn de delen van het beeld na bijna 3500 jaar weer samengevoegd,
en het gerestaureerde beeld wordt nu beurtelings in Leiden en in New York
tentoongesteld.
Koningin Maätkare Hatsjepsoet ('De Eerste onder de Edele Vrouwen') was de vrouw van
farao Thoetmosis II. Toen die overleed, was zijn zoon, de latere Thoetmosis III, nog te
jong om hem op te volgen. De prins kwam daarom onder regentschap van zijn
stiefmoeder Hatsjepsoet. Deze wilskrachtige vorstin deinsde er niet voor terug met
allerlei tradities te breken. In naam heerste de jonge Thoetmosis aan haar zijde, maar
Hatsjepsoet liet zich na enige tijd zelf tot farao uitroepen. Om dit te legitimeren
verklaarde ze dat de god Amon-re haar persoonlijk bij haar moeder had verwekt.
De meeste van de tweehonderd tempelbeelden van Hatsjepsoet, die de opgang naar
haar dodentempel te Thebe sierden, zijn bij opgravingen aan het eind van de 19de eeuw
en in de jaren ‘20 in beschadigde staat teruggevonden. Het Leidse/New Yorkse beeld is
daar een van.
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