Inleiding in de cultuur van het oude Egypte (3)
1. Predynastieke en Vroegdynastieke Periode (5300-2686 v.C)
Veel van de characteristieken van het Oude Egypte waren er al heel vroeg in de
geschiedenis. Welke waren het, en hoe hebben zij zich ontwikkelt. In de laatste
jaren is veel nieuwe kennis over deze periode ontdekt dankzij opgravingen.
2. Abydos
Dit omvangrijk gebied heeft monumenten van alle periodes uit de geschiedenis,
van de vroegste koningen tot de late perioden, en ook de mooiste dodentempel
van allemaal, die van Sety I.
3. Deir el-Medina
Dit dorp was bewoond over een periode van ongeveer 300 jaar door de bouwers
van de graven in het Dal der Koningen. Wij weten veel over de inwoners omdat
zij bijna al hun afval in een grote put deponeerden, net buiten het dorp. Later was
het weer bewoond en een Ptolemaische tempel gebouwd.
4. Toetanchamon
Wij gaan het leven, de dood, en het graf van deze jonge koning in detail bekijken.
Wie was hij precies, en waarom is hij nu zo belangrijk terwijl hij dat niet was
tijdens zijn leven...of wel?
5. Privégraven
De edelen hebben zich laten begraven in vele soorten graven – rotsgraven,
vrijstaande graven, putten, etc. Soms werden ze begraven in de buurt van hun
koning, soms in hun eigen provincies. Waarom was dat, en is er een ontwikkeling
in de tijd die ons kan helpen graven te dateren.
6. Faiyum en de Oasen
De Delta en de Nijldal zijn de belangrijkste onderdelen van het land Egypte, maar
er was meer – de Faiyum was een hele belangrijk gebied in de oudheid en ook
vandaag, terwijl de Oasen ook een hele belangrijke rol speelden door de
geschiedenis heen.
7. Geologie van Egypte
Buiten de nauwe vruchtbare strook langs de Nijloevers wordt Egypte
gedomineerd door steen en zand. Welke steensoorten zijn het? Sinds de
Prehistorie hebben de Egyptenaren veelvuldig gebruik gemaakt van talloze
verschillende stenen – zowel edelstenen en halfedelstenen als ‘gewone’ stenen.
8. 17e - 19e eeuw – Egyptologie
Omdat wij tegenwoordig zo veel weten van het Oude Egypte is het makkelijk te
vergeten dat dat niet zo was in het verleden. Wij gaan de geschiedenis van het vak
Egyptologie volgen, van de vroegste schatzoekers tot het eind van de 19e eeuw.
9. 20e eeuw – Egyptologie
Wij vervolgen onze reis door de Egyptologie met de belangrijkste ontdekkingen
van het 20e eeuw.
10. Houten beelden
Het onderzoek van de docente concentreert zich op houten beelden. Ondanks de
kwetsbaarheid van het materiaal zijn er veel van overgebleven.

