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Erfgoed wijkt voor erfgoed in Egypte
‘Sites in the City’ foto-tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden
De huidige stad Luxor is gelegen bovenop een van de grootste concentraties archeologisch erfgoed
ter wereld: de resten van de Thebe, de hoofdstad van Egypte ten tijde van de farao’s. De
stadspaleizen, moskeeën, huizen en Koptische kerken van de stad worden in opdracht van de
lokale autoriteiten afgebroken om van het faraonisch erfgoed dat er onder ligt een nieuw
openluchtmuseum te kunnen maken. Fotografen Sue Lezon en Yarko Kobylecky legden de
bedreigde wijken in Luxor en het nabijgelegen dorpje Gurna zo veel mogelijk vast op de gevoelige
plaat, vlak voor en tijdens afbraakwerkzaamheden. Dit archief (2006-2010) behoort tot het weinige
tastbare dat van dit stedelijk erfgoed over is. Een selectie foto’s is van 30 september 2011 tot en
met 19 februari 2012 te zien in de expositie ‘Sites in the City’ in het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden.
Sfinxenavenue
Een van de doelen in Luxor is de restauratie van de 2,7 kilometer lange sfinxenavenue, de
processieweg die ten tijde van farao Nectanebo I (380-362 v.Chr.) de tempels van Karnak en Luxor
met elkaar verbond, en die vervolgens open te stellen voor grootschalig toerisme. In het dorpje
Gurna, aan de westelijke Nijloever, is in de afgelopen jaren een groot deel van de traditionele
bontbeschilderde dorpshuizen afgebroken. Ook hier is het plan het gebied, met dodentempels en
graven van hoge oud-Egyptische ambtenaren, opnieuw het uiterlijk te geven dat het had in de tijd
van de farao’s, om het zo beter te kunnen beschermen tegen verval en voor toerisme te ontsluiten.
De archeologische monumenten komen ter beschikking te staan voor nieuw archeologisch
onderzoek.
Uniek fotoarchief stedelijk erfgoed
Voorafgaand aan en tijdens de afbraakwerkzaamheden in Luxor en Gurna maakten Sue Lezon en
Yarko Kobylecky fotoreportages van de bedreigde wijken. Veel van de plekken die zij de afgelopen
jaren fotografeerden, bestaan inmiddels alleen nog in de herinnering van de mensen die hier
werkten en woonden. Lezon en Kobylecky zijn werkzaam bij het onderzoeksinstituut Chicago House,
de thuisbasis in Luxor van het epigrafisch onderzoeksteam van het Oriental Institute van de
Universiteit van Chicago.
Erfgoeddiscussie
Met de bescheiden fototentoonstelling ‘Sites at the City’, een publiekslezing (11 oktober 2011) en
een internationaal symposium (9 januari 2012) wil het Rijksmuseum van Oudheden aandacht
besteden aan deze situatie in Egypte en vergelijkbare erfgoedkwesties in moderne steden elders, in
Nederland en buitenland. Op 11 oktober spreekt dr. Christian Greco over ‘Luxor tussen verleden en
toekomst’. Greco is in het Rijksmuseum van Oudheden werkzaam als conservator van de Egyptische
collecties en werkt twee maanden per jaar in Luxor bij het Chicago House. Meer informatie over de
tentoonstelling, de lezing en het symposium is te vinden op www.rmo.nl
De titel van de tentoonstelling is ontleend aan de collegereeks 'Sites in the City. Heritage globalised
and transformed’, in het Engelstalige Masterprogramma van de Graduateschool Humanities van de
Universiteit van Amsterdam.
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