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Het oude Egypte Allard Pierson werft fonds voor nieuwe vitrine

De ingrijpende renovatie van het Allard
Pierson is bijna voltooid. Binnenkort kan de
Egyptische mummie terug op zaal. Als het
meezit, krijgt de publiekslieveling een
nieuwe vitrine, dankzij crowdfunding.

Een mummie is een must

Peter de Brock
AMSTERDAM

‘A ls museum met
een Egyptische
afdeling moet je
natuurlijk een
mummie heb-
ben,” zegt con-
servator Willem
van Haarlem
“Wie aan het ou-
de Egypte denkt,

denkt immers aan mummies.” 
Het Allard Pierson heeft een prachtig exem-

plaar, met bijbehorende mummiekisten. De
3000 jaar oude gemummificeerde Egyptenaar
ligt opgeslagen te wachten op oplevering van de
verbouwde en heringerichte museumzalen van
de Egyptische afdeling. Daar moet een nieuwe
vitrine komen, waarin de mummie onder de
best denkbare condities zal worden getoond,
met niet alleen  volop ruimte voor de mummie,
maar ook voor de driedelige sarcofaag. De
crowdfunding voor die vitrine is nog in volle
gang. Van Haarlem heeft goede hoop dat het be-
nodigde kapitaal bijeen wordt gebracht. “De
mummie is een van onze publiekslievelingen.” 
Het oude Egypte dankte zijn machtige positie

bovenal aan de Nijl, die zorgde voor vruchtbare
landbouwgronden. Het was een goed georgani-
seerd rijk, dat onder meer de grote piramiden
van Cheops en Chefren, en de farao’s Achnaton,
Toetanchamon en Ramses II (de Grote) voort-
bracht. Na bijna 2500 jaar beschaving bleek het
Egyptische rijk niet opgewassen tegen de Assy-
riërs en de Perzen en raakte het langzaam in ver-
val. In 332 voor Christus veroverde Alexander de
Grote het gebied met zijn leger. Koningin Cleo-
patra was de laatste telg van het Egyptische ko-
ningsgeslacht. Na haar dood in 30 voor Christus
kreeg Egypte de status van een provincie bin-
nen het Romeinse Rijk.

Beurscrisis
Het zwaartepunt van de Egyptische collectie
ligt bij de regeerperiode van farao Achnaton, de
Grieks-Romeinse tijd en de Koptisch-Christelij-
ke periode. Het textiel uit de laatste periode
vormt de grootste collectie op dit gebied in Ne-
derland. 
Het fundament voor de Egyptische verzame-

ling werd gelegd door de Haagse bankier Con-
stant Lunsingh Scheurleer, die na de beurscrisis
van 1929 zijn collectie moest verkopen. Een

groot deel kwam terecht in het archeologisch
museum van de Universiteit van Amsterdam
(UvA), dat in 1934 werd geopend in een oud
schoolgebouw in de Sarphatistraat. In 1976
 verhuisde het museum naar het voormalige
 onderkomen van De Nederlandsche Bank op de
Oude Turfmarkt. 
Afgelopen jaar is het museum met de Bijzon-

dere Collecties van de UvA opgegaan in het Al-
lard Pierson. Het vernieuwde Allard Pierson
kent ook een gratis toegankelijke zone, met een
podium voor de UvA-faculteiten: Allard Pierson
Live. Dankzij nieuwbouw, verbouw en herin-
richting bieden de tentoonstellingszalen straks
volop ruimte voor de semipermanente presen-
tatie Van Nijl tot Amstel.  
Het museum bezit een behoorlijke Egyptische

collectie, die straks meer in context wordt ge-
toond in het Egyptekabinet en geïntegreerd in
de verschillende andere tijdvakken. Van Haar-
lem is trots op de nieuwe thema’s die in het
Egyptekabinet aan bod komen: Reis naar de On-
derwereld en Tempels en Goden. 
“We gaan een samenhangend verhaal vertel-

len over het oude Egypte. De zalen krijgen een
nachtblauwe sterrenhemel. Grafdecoraties ver-
beelden de nachtelijke onderwereld. Potten en
pannen, voorheen getoond als voorwerpen uit
het dagelijks leven, laten we nu zien in de juiste
context: als gebruiksvoorwerpen gemaakt voor
de reis naar het hiernamaals. Vaak gevuld met
eten en drinken. En de mummie krijgt nu echt
een ereplaats.”

Dit is het derde deel uit een reeks over het Allard
Pierson, het museum en kennisinstituut voor de
 erfgoedcollecties van de UvA, dat in september 
vier jaar van uitbreiden, verbouwen en herinrichten
afrondt. Het is nu al veilig te  bezoeken, na online
 reservering: allardpierson.nl 
Op steunuva.nl staat een link naar de crowdfunding
voor de mummie.

Op oude wandschilderingen is
duidelijk te zien dat de Egypte-
naren zich graag opmaakten,
bijvoorbeeld met zwarte eye-
liner. Ze deden dat om het dage-
lijks leven mooier te maken,
maar ze ontdekten ook dat het
giftige lood in de bestanddelen
bescherming bood tegen
insecten die voor ooginfecties
zorgden. 
De grondstoffen voor cos -
metica producten werden voor-
bereid op platte stenen, door ze
er met een andere steen op fijn
te stampen en te vermengen
met water of olie. 
Het Allard Pierson heeft een
fraaie collectie van deze 
make-uppaletten. Met
 eenvoudige stenen en rijk uit -
gewerkte exemplaren, in de
vorm van zoogdieren, vogels of
 amfibieën.

Egyptenaren en
hun make-uppalet

Het museum bezit een
behoorlijke Egyptische
collectie, die straks meer
in context wordt getoond
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→ De 3000 jaar oude gemummificeerde
Egyptenaar zal onder de best denkbare
condities worden getoond.  FOTO STEPHAN
VAN DER LINDEN


