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Persbericht 

 
Sarcophagi – Onder de sterren van Noet 

 
Het Jubelparkmuseum herbergt een fantastische verzameling van bijna 15.000 Egyptische oudheden (op zaal 
en in de reserves). Van het mastabagraf van Neferirtenef, over het verfijnde reliëf van koningin Teje tot de 
intrigerende mummie van het borduurstertje: het publiek krijgt er niet genoeg van. Vooral de funeraire 
gebruiken uit het land van de farao’s spreken tot de verbeelding.  
Recent kwamen bovendien buitengewoon interessante samenwerkingsprojecten tot stand met het Istituto 
Europeo del Restauro in Ischia (restauratie van de lijkkisten uit de 2de Cachette van Deir el-Bahari) en met het 
departement medische beeldvorming van de Cliniques universitaires Saint Luc (scanning van de mummies). 
Stof genoeg dus voor een fascinerende tentoonstelling! 
 
Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum uit met een grote expositie over 

Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratieproces en een beeld van de evolutie 

van de funeraire rituelen in het Oude Egypte. 

 
Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals dodengod Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die 

geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet… De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen 

voor het leven na de dood! Om dit alles te bereiken, diende de dode niet alleen te beschikken over een 

perfect bewaard lichaam maar ook over de juiste formules en bescherming vanwege goden en 

beschermgeesten. Mummificatie evenals lijkkisten met mythologische scènes en hiërogliefenteksten aan 

binnen- en buitenkant waren uiterst belangrijk voor het leven na de dood. 

 
De twaalf uren van de nacht 
De tentoonstelling is opgebouwd als een opeenvolging van de twaalf uren van de nacht waarin de zon haar 
reis aflegt op weg naar haar wedergeboorte die zich elke ochtend bij zonsopgang voltrekt. In elke zaal, of elk 
nachtelijk uur, staat een iconisch stuk centraal, gekozen omwille van zijn rijke religieuze, funeraire, historische 
of esthetische kwaliteit. In een eerste zaal wordt u als bezoeker ondergedompeld in de sfeer van een 
Egyptisch afscheidsritueel aan de hand van vier uitzonderlijke beeldjes van klaagvrouwen die de overledene 
bewenen. Het tweede uur toont wat met de dode werd meegegeven om hem of haar toegang te verschaffen 
tot het Rijk van Osiris. Vervolgens schetsen de volgende delen van de tentoonstelling de evolutie van de 
sarcofagen van de eenvoudige en niet gedecoreerde exemplaren uit de prehistorie en het Oude Rijk tot de rijk 
versierde sarcofagen uit latere perioden. Een zaal zal ook helemaal gewijd zijn aan de mummificatie in het 
Oude Egypte. 
 
Live restauratie 

Wabet- of 'zuivere plaats', noemden de Oude Egyptenaren hun mummificatiecentra. Kloppend hart van de 

tentoonstelling is het hoogtechnologische restauratielabo waar experts van het Istituto Europeo del Restauro 

in Ischia (Italië) permanent aan het werk zijn. Stuk voor stuk gaan de tien lijkkisten en mummieplanken van de 

http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/


    

 

Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse 

specialisten. En de bezoeker mag meekijken! 

 

De geheimen van de sarcofagen 

Ongeveer twee derde van de tentoongestelde stukken komt uit de reserves. De bezoekers krijgen ze voor het 

eerst op een tentoonstelling te zien. Zij komen ook te weten welke archeologische verhalen en anekdotes 

schuilen achter de mummiekisten. Ook de magische en mythologische betekenis van de sarcofagen waarin 

elke detail van de decoratie belang heeft, spreekt tot eenieders de verbeelding. Tot slot zullen nog vele 

andere geheimen over de fabricage van de kisten naar boven komen in het restauratielabo en kijkt iedereen 

vol verwachting uit naar de inzichten die de scans die van de mummies deze zomer werden gemaakt, zullen 

opleveren. Het publiek wordt uiteraard op de hoogte gehouden van dit work in progress. Check de video’s! 

 

Kid approved 

Het Oude Egypte fascineert jong en oud. Het gezinspubliek wordt uitgedaagd om de wereld van de sarcofagen 

in te duiken aan de hand van (gezelschaps)spelletjes, activity sheets en eigenzinnige video’s (te bekijken op 

smartphone). Bovendien staan er twee gezinsdagen en verschillende vakantieateliers op het programma. 

Egypte is fun! 

 

Vanaf 6 november bent u ook welkom op de Djehoetihotep - 100 jaar opgravingen in Egypte. Deze 

dossiertentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven en is inbegrepen in het ticket 

van de tentoonstelling Sarcophagi of het toegangsticket tot het Jubelparkmuseum. 

 

 

Praktische inlichtingen 

Sarcophagi - Onder de sterren van Noet 

15 oktober 2015 – 20 april 2015  

Jubelparkmuseum 

Jubelpark 10 

B - 1000 Brussel 

www.kmkg.be – info@kmkg.be 

+32 (0)2 741 72 11 

 

Openingstijden  

di-zo, 10:00 – 17:00 (kassa sluit om 16:00) 

gesloten op maandag, 1/11, 11/11, 25/12 en 1/01. 

Opgelet: museum gesloten om 14:00 op 24/12 en 31/12 ! 

 

Toegangsprijzen 

€13 - €10 - €7 (toegang tot de vaste verzamelingen inbegrepen) 

Let op: tijdens de gezinsdagen (15/11/15 & 28/02/16) + € 2 

http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/djehoetihotep
http://www.kmkg.be/
mailto:info@kmkg.be


    

 

Rondleidingen 

Inlichtingen en reserveringen: +32 (0)2 741 72 14 – ecd@kmkg.be  

 

Museumshop 

+32 (0)2 741 73 62 - museumshop@kmkg.be 

Catalogus: Sarcofagen. Onder de sterren van Noet, Lannoo, € 27,50 

 

Restaurant / Cafetaria ‘Le Midi 50’  

+32 (0)2 735 87 54 - restauration.nouvelle@skynet.be 

 

Bereikbaarheid 

trein: Brussel-Centraal (+ metro), Schuman 

metro: Schuman 

tram-bus : 22, 27, 61, 80, 81  

parkeergelegenheid voor auto’s en autocars 

B-Dagtrip: trein + toegang 

te koop in alle NMBS-stations 

 

Let op: het pad rond het Jubelpark wordt verfraaid. Daardoor wordt de gebruikelijke toegangsweg tot het 

park vanaf 19 oktober gedurende een maand afgesloten voor auto’s. Bezoekers kunnen het museum in die 

periode met de wagen bereiken via de Merode-rotonde (park binnen rijden ter hoogte van de grote fontein 

en de pijlen volgen). 
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