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Willem van Haarlem

Petrie en het
Allard Pierson Museum
In het APM bevinden zich objecten uit opgravingen van Petrie, de grote Engelse archeoloog die in het begin van de
20ste eeuw in Egypte en Palestina heeft gegraven. Het Petrie Museum of Egyptian Archaeology in Londen is door hem
gesticht en bevat een groot deel van de objecten uit zijn opgravingen. Ook in andere archeologische musea,
waaronder het Allard Pierson Museum, zijn vele voorwerpen uit Egypte terecht gekomen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat
is onderzocht in het project ‘Het Petrie Perspectief’.

WILLIAM MATTHEW FLINDERS PETRIE (1853-1942)

Flinders Petrie (afb. 1) was een Engelse archeoloog, die bijna
50 jaar lang werkzaam is geweest op bijna 50 verschillende
opgravingsplaatsen, voornamelijk in Egypte. Hij had nooit
enige formele opleiding gevolgd vanwege zijn zwakke
gezondheid als kind, maar kreeg thuisonderricht van zijn
vader. Later bezorgde hem dat een zeker
minderwaardigheidscomplex. Met zijn vader
ging hij in 1880 voor het eerst naar Egypte om de grote
piramide van Giza nauwkeurig op te meten. Hij wilde daarmee
de merkwaardige ideeën van ene Piazzi Smyth over de grote
piramide als geschiedenisboek testen, en die bleken onhoudbaar.
Terug in Londen raakte hij in contact met de rijke Amelia
Edwards, die kort tevoren het Egypt Exploration Fund mede
had opgericht. Voor deze organisatie voerde Petrie vanaf 1884
zijn eerste echte opgravingen in Egypte uit.
Zijn onconventionele, nauwgezette werkmethoden zorgden bij
zijn collega’s van het Egypt Exploration Fund soms voor
opgetrokken wenkbrauwen, maar hij bleef voor deze organisatie
met tussenpozen werkzaam tot 1904, het jaar waarin hij zijn
eigen steun-organisatie oprichtte, de British School of
Archaeology in Egypt. Intussen was hij ook hoogleraar aan
University College London geworden. Hij zou tot 1926, met
een onderbreking in de Eerste Wereldoorlog, in Egypte blijven
graven. Omdat hij problemen kreeg met de veranderde
verhoudingen in Egypte, dat indertijd grotere zelfstandigheid
ten opzichte van de Britten had verworven, besloot hij zijn
activiteiten naar het toenmalige Britse mandaatgebied
Palestina te verleggen. Daar beëindigde hij ook zijn lange
loopbaan, na definitief naar Jeruzalem te zijn verhuisd, waar hij
in 1942 overleed.

afb. 1
Flinders Petrie en zijn vrouw Hilda op expeditie.
afb. 2
C.W. Lunsingh Scheurleer (1881-1941).

9

A Pm N R . 111 / 11 2 - 2 0 1 6

Het Petrie Museum of Egyptian Archaeology in
Londen, onderdeel van het University College
London, is door hem gesticht en bevat een groot
deel van de objecten uit zijn opgravingen. Dit nog
steeds belangrijke museum is een passend
monument voor zijn nagedachtenis. Petrie was een
kleurrijk persoon, over wie vele anekdoten de ronde
doen, meestal in verband met de Spartaanse
leefomstandigheden op zijn opgravingen. Zo had hij
de gewoonte aan het einde van een seizoen de
overgebleven ingeblikte levensmiddelen,
waaronder scheepsbeschuit en corned beef, te
begraven voor het volgende seizoen. Als het zover
was, en sommige blikken bleken verdacht bol te zijn
gaan staan, gooide hij ze tegen een muur: als ze
openbarstten, was de inhoud niet meer eetbaar;
bleven ze heel, dan wel. Een nieuw teamlid vroeg
hem ooit, waar hij ondergebracht was; als antwoord
wees Petrie op
en stapel bakstenen…
PETRIE EN SCHEDELMETINGEN

Petrie was bijzonder geïnteresseerd in schedels en
schedel- metingen en wat je daaruit af zou kunnen
leiden.Tegenwoordig is dat in diskrediet geraakt door
het misbruik dat ervan door de Nazi’s is gemaakt.
Petrie wilde dat zijn eigen schedel na zijn overlijden
bewaard zou blijven als ‘een typisch voorbeeld van
een Britse schedel’. Indachtig die wens is zijn schedel
in de nacht na zijn overlijden verwijderd, op sterk
water gezet en naar Londen gestuurd. Daar is de
stopfles door de bom- bardementen enige tijd in het
ongerede geraakt, maar intussen weer
teruggevonden. Thans wordt de schedel bewaard in
het Royal College of Medicine.
CONSTANT WILLEM LUNSINGH SCHEURLEER (1881-1941)
C.W. Lunsingh Scheurleer (afb. 2) was firmant uit een oud
bankiershuis, waarbij o.a. de koninklijke familie bankierde.
Zijn vader,
D.F. Lunsingh Scheurleer, had een eigen museum in Den
Haag, waar hij zijn collectie muziekinstrumenten had
ondergebracht. Constant Willem van zijn kant had een
verzameling oudheden opgebouwd, die hij in eerste
instantie op de zolder van zijn woonhuis had tentoongesteld.
In 1924 liet hij een nieuw woonhuis annex museum naast dat
van zijn vader bouwen (afb. 3). Om zijn collectie te
kunnen uitbreiden, meldde hij zich in 1921 als
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contribuant aan bij de British School of Archaeology in
naar het Allard Pierson Museum gegaan, terwijl objecten uit
Egypt, opgericht door Petrie. In ruil daarvoor verwierf hij f a F Faraonische tijd naar Von Bissing terug gingen en door hem
objecten direct uit diens opgravingen. Tot 1927 bleef hij
s u c successievelijk her en der verkocht zijn en grotendeels in
bijdragen storten. Hetzelfde deed hij bij de Egypt Exploration
D u i t Duitsland en Brussel terecht zijn gekomen. Andere objecten
Society, ook in Londen.
uit uit uit het Museum Scheurleer bleven wel in Nederland, maar
Een nog grotere slag haalde hij binnen doordat F.W. Von
Bissing, een Duitse kennis van hem, besloot zijn grote
Egyptische collectie in het Museum Scheurleer onder te
brengen, daartoe gebracht door de economische crisis in
Duitsland in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Een deel van
deze collectie kwam overigens uit dezelfde bron waaruit
Lunsingh Scheurleer al rechtstreeks had geput, namelijk
opgravingen van Petrie waar Von Bissing aan had
bijgedragen tussen ca. 1902 en 1914. Het betreft vondsten
uit Abydos,
Ehnasiya (Heracleopolis), en Hawara. Von Bissing kwam
zelf mee toen zijn collectie naar Den Haag kwam. Lunsingh
Scheurleer heeft toen voor hem bemiddeld bij het
verwerven van een hoogleraarschap aan de Universiteit
van Utrecht (zie hiervoor AllardPierson mededelingen
109). Von Bissing bleef
werken aan zijn collectie in het museum in Den Haag
(officieel was hij mededirecteur), maar op zo’n excentrieke
wijze, dat
hij zijn collega’s daar, inclusief Lunsingh Scheurleer, vaak tot
wanhoop dreef door zijn chaotische gesleep met objecten.
Dit werd zo erg, dat Lunsingh Scheurleer hem zelfs enige
tijd de toegang tot het museum moest ontzeggen tot de
gemoederen enigszins bedaard waren.
Door de collectie Von Bissing had het Museum Scheurleer
een solide basis verworven. Dat duurde helaas niet zo heel
lang, omdat het Museum door een faillissement ten
gevolge van de grote beurscrisis van 1929 uiteindelijk na 10
jaar in 1934 de deuren moest sluiten. Een groot deel van de
collectie bleef behouden voor Nederland door een efficiënte
actie van de Universiteit van Amsterdam, de Allard Pierson
Stichting, de Vereniging Rembrandt en enige particulieren,
waarna het de basis vormde voor het Allard Pierson
Museum. Helaas kon niet alles behouden blijven: bij het
sluiten van het museum waren de afbetalingstermijnen die
overeen waren gekomen voor het verwerven van de Von
Bissing-collectie, nog niet helemaal voldaan. Het duurde
even voordat duidelijk was wat nu wel
en wat nog niet betaald was. Uiteindelijk is de Egyptische
collectie uit de Grieks-Romeinse tijd (deels afkomstig uit de
opgravingen van Petrie) behouden gebleven voor
Nederland en

werdenwerden over diverse collecties verspreid, zoals het
RijksRijRijRijksmuseum van Oudheden in Leiden en het
GemGGemeentemuseum in Den Haag (zie het artikel over de reliëfs
uit uit uit het graf van Saiempetref elders in dit blad). Lunsingh
ScheurScheurleer heeft nog enige tijd in het Allard Pierson Museum
ge gegewerkt aan een catalogus van het nieuwe museum, samen
met met een andere medewerker van het voormalige Museum
Scheu Scheurleer, Mejuffrouw dr. Prins de Jong. Kort voor zijn
overlidoverlijden in 1941 op slechts 60-jarige leeftijd, is hij nog
benoeb benoemd tot conservator van de Egyptische afdeling van het
RMOhRMO in Leiden.
DE VERANDERENDE EGYPTISCHE EN WESTERSE CONTEXT

In de loop van de 19de eeuw raakte Egypte in financiële
probl problemen door de instortende katoenprijzen en de bouw van
h e t het Suezkanaal. Daardoor kregen Engeland en Frankrijk in de
eerstesdeerste plaats het Suezkanaal in handen. Toen het Egyptische
leger leger zich in 1882 daartegen verzette, reageerde Engeland
met met een complete bezetting van Egypte. Egypte bleef in
naam naam onafhankelijk, maar werd in feite door de Britten
gereg geregeerd (het zogeheten ‘Veiled Protectorate’). De
FranseFransen speelden er tot de revolutie van 1952 ook een
beperkbeperkte rol in, bijvoorbeeld als directeuren van de in 1858
opge opgerichte ‘Service des Antiquités’. Individuen en instellingen
droegdroegen bij aan de financiering van opgravingen en kregen
in ruil daarvoor een aandeel in de vondsten.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw kwamen deze regelingen
onder onder toenemende druk te staan door de groei van de antikolantikoloniale facties in Egypte, binnen en buiten de regering.
Dat Dat gold dus ook voor de ‘Service des Antiquités’. Ondanks de
Frans Franse directeuren werd de organisatie vanaf de jaren ‘20
ininvan i n die eeuw gedwongen steeds meer rekening te houden
met met de Egyptische gevoeligheden wat de export van oudOud hheden betrof. De ontdekking van het graf van Toetanchamon
was wwas een grote stimulans voor het nationalisme van de
EgyptEgyptenaren.
Daarnaast speelde de Brits-Franse rivaliteit ook nog steeds
een ee e e n rol, beeldend geïllustreerd door de strubbelingen van
HowardHoward Carter, de ontdekker van het graf van
TToetaToetanchamon, en Petrie zelf met de Franse directeuren van
de de de ‘Service’ uit die tijd.
Deze combinatie van factoren werd Petrie teveel, waardoor
hij hij zijn werkterrein naar Palestina verlegde en vanaf dat
mommoment vandaar uit zijn vondstendistributie organiseerde.
WETTELIJKE ASPECTEN

In 1858 werd op instigatie van de Franse archeoloog Auguste
Marie Mariette de ‘Service des Antiquités’ in Egypte opgericht, en
teven tevens het startsein gegeven voor een nationaal museum.
VanafVanaf 1883 viel deze dienst onder het Departement van
OpenbOpenbare Werken,
afb. 3
Het Museum Scheurleer aan de Carnegielaan in den Haag.
afb. 4
Het tentenkamp te Sidmant el-Gebel (Sedment), de basis van Petrie
in 1920/21.
afb. 5
Kaart van Egypte met de herkomst van de door Petrie naar Den Haag
verstuurde objecten.
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later wisselde het meer dan eens van ministerie. Maspero, de
opvolger van Mariette, had al in 1881 het ‘Comité
d’Égyptologie’ ingesteld als een soort bestuursorgaan, waarin
hoge ambtenaren van verschillende ministeries en egyptologen
zitting hadden. De voornaamste taak daarvan was het
toekennen en intrekken van opgravingsvergunningen, als een
voorloper van het huidige Permanent Committee van de
Supreme Council of Antiquities, nu vallende onder het
Ministry of State for Antiquities Affairs.
Een echte wettelijke inbedding kreeg de ‘Service’ pas in 1912;
vóór die tijd werd het gereguleerd door allerlei ad-hoc
decreten.
Extra complicatie was, dat door de semi-koloniale status
van Egypte die wet niet echt toegepast kon worden op
acties van Engelse en Franse inwoners (vooral met
betrekking tot
het omgaan met oudheden), omdat die vielen onder
speciale, zogeheten gemengde, rechtbanken. Dat hield pas
op na de revolutie van 1952 met de invoering van een
nieuwe wet in 1953. Deze wet is in 1983 vervangen door
een nieuwe wet, die voor het laatst in 2010 is gewijzigd.
Vondstenverdeling tussen de Egyptische staat en de opgraver
berustte op het principe dat de opgraver de kosten die hij had
gemaakt om de betreffende objecten aan het licht te brengen
geheel of gedeeltelijk gecompenseerd zou kunnen krijgen.
De verdeelsleutel was eerst half om half, later 2/3-1/3.
Bij onenigheid over welke objecten wel of niet aan een van
beide partijen zouden worden toebedeeld, kon ook directe
financiële vergoeding voor een van beide partijen worden
bedongen. Op een exportvergunning kon men dan ook
daarna rekenen. Later werd bepaald dat daarbij de ‘Service’
de eerste keus had. Daarbij werd er met name op gelet of in
Egypte
al soortgelijke voorwerpen in musea aanwezig waren of niet.
De ‘Service’ bedong overigens niet expliciet dat na
verdeling geëxporteerde oudheden in het buitenland in het
openbaar tentoongesteld moesten worden of alleen aan
erkende musea mochten worden geredistribueerd door de
opgravers. Door die vrijheid konden de opgravers een
compensatie in natura bieden in ruil voor de bijdragen van
hun Westerse financiers.
Vondstenverdeling werd nog meer beperkt in 1983, toen
bepaald werd dat de opgraver niet meer dan 10% van de
vondsten kon krijgen, vooropgesteld dat daarmee
vergelijkbare stukken al in Egyptische collecties aanwezig
waren, en dat
het geen edele metalen, architectuuronderdelen, papyri en
andere manuscripten betrof. Met de herziening van deze
bepaling in 2010 is aan iedere vorm van vondstenverdeling
uiteindelijk een einde aan gekomen. Alle bodemvondsten
zijn nu onvervreemdbaar staatseigendom, alleen voor
tijdelijke tentoonstellingen mogen zij nog het land verlaten.
DE OPGRAVINGEN VAN PETRIE, MET NAME IN DE JAREN 1920-1926

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw had Petrie, toen rond de
70 jaar oud, er al een lange staat van dienst opzitten in
Egypte
sinds zijn eerste opgraving in 1884. Na een onderbreking in
de jaren van de Eerste Wereldoorlog was hij met hernieuwde
energie daar weer van start gegaan, als altijd onder auspiciën
van zijn British School of Archaeology in Egypt. Een aantal
sites in Midden-Egypte hadden destijds zijn speciale
aandacht, vooral die in het Nijldal bij de oase Fayum
(Lahun, Hawara en Sidmant el-Gebel (afb. 4) en meer
naar het zuiden Qau
el-Kebir, Badari en Abydos (afb. 5). Met name de
laatste drie sites zouden belangrijke nieuwe
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informatie opleveren over de Pre- en Vroegdynastische
periode. Badari gaf zelfs de naam aan een van de
Predynastische culturen, zoals al eerder Naqada dat had
gedaan. Als feitelijk ontdekker van Predynastisch Egypte
lagen die locaties hem ook na aan het hart. Bovendien had
Petrie op een aantal plaatsen al eerder onderzoek verricht, en
gold het hernieuwde onderzoek als een soort ‘follow-up’.

Wat financiering betreft zat het Petrie mee door de naoorlogse
economische boom in Europa en Amerika. Aan contribuanten
uit beide zijden van de Atlantische Oceaan was dan ook
aanvankelijk geen gebrek en de resultaten van zijn
opgravingen waren veelbelovend genoeg om hen nog verder
aan zijn
British School te binden. In de loop der jaren hadden zijn
echtgenote Hilda en hijzelf (afb. 1) met dat doel een goed
functionerend PR-apparaat opgezet in de vorm van lezingen,
tentoonstellingen, publicaties - waaronder een tijdschrift -
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dat Petrie bepaalde objecten, waar niet zoveel belangstelling
voor bestond, achterliet op het opgravingsterrein (zie daarvoor
de canopenkoppen zonder de vazen, afb. 7). Zo ontving
Lunsingh Scheurleer voor zijn bijdrage van 56 Engelse pond en
6 shilling tussen 1921 en 1924, excl. verzendkosten, in totaal
350 objecten, voornamelijk aardewerk en sieraden. Ter
vergelijking: een contribuant als de Ny Carlsberg Glyptotek in
Kopenhagen ontving voor een bijdrage van 802 pond en 2
shilling complete houten sarcofagen, houten grafbeelden en
houten scheepsmodellen, inclusief fragmenten van zuilen.

en persberichten. Dat Howard Carter, een oud-leerling,
in 1922 het graf van Toetanchamon ontdekte, was
natuurlijk mooi meegenomen om de aandacht van het
wereldpubliek op de Egyptische oudheid te focussen.
Zoals hierboven uiteengezet, kon Petrie rekenen op een
aandeel in de vondsten gedaan tijdens zijn opgravingen.
Een groot deel daarvan werd dan na aankomst in Londen
herverdeeld over de contribuanten, naar rato van bijdragen.
Dat konden musea, universitaire instituten, bibliotheken of
wetenschappelijke verenigingen zijn, maar ook
privéverzamelaars. Deze konden bij gelegenheid objecten
uitkiezen of zelfs voorkeuren uitspreken voor een bepaalde
categorie vondsten (afb. 6) waarmee Petrie zoveel mogelijk
rekening hield. Er zijn zelfs aanwijzingen

Petrie hanteerde in die jaren een documentatiesysteem van l
osse standaard-grafkaarten (afb. 8), wat een grote verbetering
was vergeleken met de notitieboekjes van vroeger jaren.
Desalniettemin waren zijn publicaties nog steeds verre van
volledig. Als voorbeeld: van de opgravingen te Sidmant elGebel worden in totaal 3683 objecten genoemd, waarvan er
maar 1323 beschreven en/of afgebeeld zijn in de publicaties,
notitieboekjes en grafkaarten. De niet-Egyptische staf, die de
documentatie verzorgde, omvatte dan ook maar enkele
personen, tegenover het Egyptische graafpersoneel van
tientallen mensen. De beste daarvan kwamen uit het
Zuidegyptische Quft, ook nu nog traditioneel de herkomst van
het beste graafpersoneel in het land
- een traditie die begonnen is door Petrie zelf.
Petrie was een pionier wat betreft het gebruik van fotografie
op zijn opgravingen en ook wat betreft zijn aandacht voor
minder spectaculaire vondsten als aardewerk, vuursteen en
botmateriaal. Vanaf de jaren ’20 was hij daarbij echter in een
situatie van ‘remmende voorsprong’ terechtgekomen, omdat
hij zich niet meer goed kon aanpassen aan de innovaties van
die tijd.

afb. 6
Brief van Petrie aan C.W. Lunsingh Scheurleer met een bericht over verstuurde voorwerpen en wat hij verder
nog wenste.
afb. 7
Deksel van een canoop, in dit geval met de Horuszoon Duamutef, verstuurd zonder de bijbehorende
stenen vaas voor het bijzetten van de ingewanden. Calciet, uit Sidmant el-Gebel (Sedment), Nieuwe Rijk.
h. 16 cm. APM 3662
afb. 8
Tomb card, van Graf 134 te Sedment.
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Dat zorgde, zeker toen hij zijn activiteiten naar Palestina
verplaatste, voor wrijvingen met zijn (jongere) staf.
Die verplaatsing was veroorzaakt door de toenemende onvrede
van Petrie over de situatie in Egypte. De sterker wordende
nationalisten aldaar begonnen bezwaar te maken tegen de
export van Egypte’s antiquiteiten, met als gevolg dat de
vondstenverdelingen steeds verder beperkt werden. Petrie zag
op termijn zijn hele financieringsmodel, dat tenslotte gebaseerd
was op de distributie van oudheden in ruil voor financiële
bijdragen aan zijn opgravingen, in gevaar komen. In het Britse
mandaatgebied Palestina was het nog niet zover: de Arabische
nationalistische bewegingen daar hadden andere prioriteiten,
zoals de conflicten met de Joodse kolonisten.
HET ONDERZOEKSPROJECT ‘HET PETRIE PERSPECTIEF’

In 2014 is het grote Britse onderzoeksproject ‘Artifacts of
Excavation’ van start gegaan. Tussen 1880 en 1980 leverden
Britse opgravingen in Egypte de ontdekking van tienduizenden objecten op, die werden gedistribueerd over zo’n

afb. 9
Predynastisch ‘black-topped’ aardewerk uit Qau el-Kebir,
h. 44 cm. APM 4044
afb. 10
Stenen vaatwerk uit Sidmant el-Gebel (Sedment).
Vroegdynastisch, h. 12 cm. APM 3635
afb. 11
Ketting van faience, uit Lahun. Nieuwe Rijk. APM 3721

Noten
1 Raven, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

200 musea in de hele wereld. De belangrijkste figuur in
dit netwerk was Petrie die zijn werk zo financierde, maar
ook de Egypt Exploration Society (zie boven) deed het
zo. Door onderzoek naar de redistributie van de
voorwerpen te doen, kan niet alleen de ontwikkeling van
(Britse) archeologie in Egypte worden geanalyseerd,
maar ook de rol van vondsten- distributie in de visies op
Egypte, archeologisch veldwerk en de plaats ervan binnen
musea. Het Allard Pierson Museum heeft enkele
honderden objecten afkomstig uit opgravingen van Petrie
in bezit. Gecoördineerd met het Engelse project maken ze
deel uit van het onderzoek in ‘Het Petrie Perspectief’.
Dit project, dat ondersteund wordt door het Mondriaan
Fonds, wil de voorwerpen weer in de onderzoekscontext
plaatsen door ze te koppelen aan de opgravingen van
Petrie en daarmee ook de (biografische en
wetenschappelijke) netwerken uit het begin van de
twintigste-eeuwse Egyptologie bloot te leggen en te
illustreren. Zo is het opmerkelijk, dat het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden slechts een handvol objecten uit
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afb. 12
Sjawabti van Tjay uit Sidmant el-Gebel (Sedment).
Nieuwe Rijk, h. 12 cm. APM 3667
afb. 13
Ivoren leeuw, waarschijnlijk een speelstuk, uit Abydos.
Vroegdynastisch, l. 7 cm. APM 3858
afb. 14
Terracotta van de god Attis, uit Hawara. Romeinse tijd, h. 24 cm. APM 7364
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opgravingen van Petrie heeft verworven. 1 Zoals al
eerder vermeld, kreeg Lunsingh Scheurleer voor zijn
relatief bescheiden contributie daarbij passende
objecten toegewezen:
ca. 150 stuks aardewerk (afb. 9), 20 stuks stenen vaatwerk
(afb. 10), ca. 70 sieraden (voornamelijk kettingen, afb. 11)),
en een kleine 100 andersoortige voorwerpen, waaronder
hoofdsteunen, canopen, sjawabti’s (afb. 12), en bronzen en
ivoren voorwerpen (afb. 13). Ze dateren uit alle perioden,
van de Predynastische tijd tot de Grieks-Romeinse periode,
en zijn vooral uit locaties in Midden-Egypte afkomstig, waar
Petrie in de jaren 1920-1926 groef (zie boven). Vrijwel alle
objecten
komen uit graven. Veel oorspronkelijke documentatie is gelukkig
nog in het archief van het Museum bewaard gebleven. Als een
soort nazending ontving het Museum Scheurleer later nog ca.
140 vuurstenen gereedschappen afkomstig van verschillende
plekken in Egypte. Nadat Petrie zijn activiteiten verlegd had
naar Palestina ontving Lunsingh Scheurleer ook nog voorwerpen
daar vandaan, namelijk 80 objecten uit Tell Jemmeh.
Via de Von Bissing-collectie zijn ook 50 objecten in het Museum
terechtgekomen die uit eerdere opgravingen van Petrie
stammen (tussen 1902 en 1912), vnl. uit Midden-Egypte en
uit de
Grieks-Romeinse periode. Het is een aantal terracotta’s (afb.
14) en o.a. een bijzonder sieraad (afb. 15).
Met het voltooien van dit onderzoek en de presentatie van
de resultaten in een tentoonstelling is een beter inzicht en
een zo compleet mogelijk overzicht verkregen wat de exacte
herkomst

afb. 15
Lauwerkrans van verguld brons uit Tarkhan.
Romeinse Tijd. APM 7014

en wijze van verwerven van deze collectie betreft. Dit heeft
de (deel)reconstructies van de inhoud van een aantal
graven, zoals ook op de tentoonstelling te zien is, mogelijk
gemaakt. Maar het heeft ook nieuwe vragen opgeworpen,
zoals de volgende.
Een groot raadsel is het ontbreken van ca. 40 objecten uit de
eerste zendingen van Petrie, ca. 10 %. Na aankomst is alles
geadministreerd als aangekomen in het Museum Scheurleer,
maar de objecten ontbreken na overdracht aan het Allard
Pierson Museum in 1934. Ergens tussen sluiting van het ene
en opening van het andere Museum moeten deze in het
ongerede zijn geraakt. Gezien de jaren waarin dit plaatsvond
waren het geen oorlogsverliezen, en ze zijn ook allemaal
afkomstig uit Lunsingh Scheurleers eigen aandeel in de
opgravingen. Ze maakten dus niet oorspronkelijk deel uit van
de collectie Von Bissing die wel verspreid is geraakt en voor
een deel in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan,
bijvoorbeeld in Hannover. Wellicht komen de voorwerpen
dankzij de lopende projecten nog boven water.

Summary
The museum holds a significant number of objects
which came directly to its predecessor, the former
Museum Scheurleer in The Hague, from excavations in
Egypt in the 1920’s by the pioneer Egyptologist
Flinders Petrie. He used to finance his work with
contributions by museums all over the world, in
exchange for which these received a proportionate
number of objects. At that time, a considerable part
of these finds was still allowed out of the country.
Gradually, with the rise of nationalism in Egypt and in
the wake of its decolonization, this became less and
less; now, all excavated objects must remain in the
country. Backgrounds and details are given on Petrie,
Scheurleer and the objects in question.
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