13 april 2010

Lucas Petit nieuwe conservator collectie Nabije
Oosten Rijksmuseum van Oudheden
Per 15 april 2010 treedt dr. Lucas Petit (1973) in dienst als nieuwe conservator van de
collectie Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden. Petit promoveerde in 2003 op
zijn proefschrift ‘Archaeology and History in North‐Western Benin’ aan de Universiteit van
Frankfurt am Main. Daar en bij de Universiteit Leiden was hij onder meer werkzaam als
onderzoeker en docent Archeologie.
Met zijn brede academische kennis en internationale netwerk zal de nieuwe conservator een
belangrijke bijdrage leveren aan het beleidsvoornemen van het museum de archeologische
collecties uit het Nabije Oosten sterker te positioneren en meer te relateren aan de actualiteit.
Petit leidde diverse opgravingen in het Midden Oosten en West Afrika en is nauw betrokken
bij meerdere internationale onderzoeksprojecten in deze regio’s. Verder werkte hij mee aan
grote en kleine tentoonstellingsprojecten in Duitsland en West Afrika. Tijdens zijn
promotieonderzoek (2003) was hij te Burkina Faso mede verantwoordelijk voor een
omvangrijke archeologische opgraving en het realiseren van een museum. Hij is auteur en
redacteur van diverse publicaties, waaronder de in 2009 verschenen boeken ‘Settlement
Dynamics in the Middle Jordan Valley during Iron Age II’ en ‘A Timeless Vale. Archaeological and
related essays on the Jordan Valley in the honour of Gerrit van der Kooij on the occasion of his
sixty‐fifth birthday.’
Petit volgt dr. Peter Akkermans op die na bijna 20 dienstjaren bij het museum per 1 januari jl.
is benoemd tot hoogleraar Archeologie van het Nabije Oosten aan de Universiteit Leiden. Hij
is daar al sinds 2003 bijzonder hoogleraar. Het archeologisch opgravingsproject van het
Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden te Tell Sabi Abyad (Syrië) blijft ook na
deze functiewisseling onder leiding van Akkermans staan.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, Selkit Verberk of Gabriëlle van der Voort,
071‐5 163 164 of communicatie@rmo.nl.
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