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ONDERZOEK

SURA-PROJECT VAN START

EGYPTE DOOR EEN 
FOTOGRAFISCHE 

LENS

Jean Capart in de woestijn niet ver van de pyramides van Giza, 1907. 
© KMKG-MRAH, Inv. nr. 1154
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Fotografie en Egypte zijn altijd nauw met 
elkaar verbonden geweest. Vrijwel vanaf 
het ontstaan van de fotografie in het be-
gin van de 19e eeuw fungeerde Egypte 

als een oefenterrein voor dit nieuwe medium. 
In het fotografisch oeuvre van enkele beroemde 
fotografen uit die pioniersjaren, zoals Maxime 
Du Camp of Francis Firth, spelen Egyptische 
monumenten en landschappen een centrale rol. 
Fotografie bood ook nieuwe mogelijkheden voor 
visuele communicatie en documentatie, en werd 
op die manier een onmisbaar instrument voor 
elke archeoloog of Egyptoloog die veldwerk in 
Egypte verrichtte. Onder impuls van een groei-
ende interesse van de internationale Egyptolo-
gische gemeenschap in de geschiedenis van haar 
eigen discipline hebben verschillende instellin-
gen recent aanzienlijke inspanningen geleverd 
om historische fotografische archiefcollecties 
digitaal te ontsluiten. Het Sura-project (‘sura’ is 
het Arabische woord voor ‘foto’) sluit zich hierbij 
aan door deze fotografische glasnegatieven uit de 
KMKG te bestuderen en online te ontsluiten. Dit 
fotoarchief biedt een unieke kijk op de opkomst 
en het belang van de Egyptologie in België en 
daarbuiten in de eerste helft van de 20e eeuw.

JEAN CAPART, GRONDLEGGER VAN DE 
EGYPTOLOGIE IN BELGIË

Dankzij de inspanningen van Jean Capart (1877-
1947), Egyptoloog en de eerste curator van de 
Egyptische collectie van de KMKG, werd Brussel 
in de jaren 1930 zowat het mondiale centrum van 
de Egyptologie. Hij voerde de eerste Belgische 
opgravingen in Egypte uit en bekleedde ook de 
allereerste leerstoel Egyptologie aan de univer-
siteit van Luik. Capart was een ambitieus en ook 
een visionair man. Als eerste in België combi-
neerde hij educatie en onderzoek als een museo-
logisch basisprincipe en erkende in die optiek ook 
het belang van een goed uitgebouwde museum-
bibliotheek. In 1901 schonk hij zijn persoonlijke 
collectie van meer dan 7.000 boeken en tijd-
schriften aan het museum. Zo legde hij de basis 
voor de faam van de Egyptologische Bibliotheek 
van de KMKG die vandaag nog steeds een van 

de beste ter wereld in haar vakgebied is. Caparts 
schenking omvatte ook een duizendtal fotografi-
sche glasplaten die hij niet alleen gebruikte voor 
onderzoeksdoeleinden, maar ook om zijn lessen 
en publieke lezingen te illustreren. Deze collectie 
werd sindsdien jaarlijks uitgebreid met honder-
den nieuwe foto’s.

DE COLLECTIE
De collectie is inhoudelijk divers en kan thema-
tisch opgedeeld worden in vijf categorieën. De 
focus ligt uiteraard op de monumenten van het 
oude Egypte, maar ook op andere aspecten van 
het Egypte uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Egypte en de KMKG
Vanaf 1901 ondernam Capart verschillende 
wetenschappelijke expedities in Egypte. Naast 
notitieboekjes en persoonlijke dagboeken resul-
teerde dit ook in duizenden foto’s. Zij vormen 
het relaas van deze reizen en documenteren de 
verschillende archeologische opgravingen die 
onder zijn leiding werden uitgevoerd op plaatsen 
als Heliopolis, Sheich Fadl of Elkab. Bovendien 
tonen deze foto’s de originele vondstcontext van 
honderden objecten die nadien aan de Egypti-
sche collectie van de KMKG werden toegevoegd. 
De mastaba van Neferirtenef, de buste van farao 
Amenhotep II of een beeld van de godin Sechmet 
zijn maar enkele van de absolute topstukken uit 
de Egyptische collectie van de KMKG die door 

In de beroemde Egyptologische Bibliotheek van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis (KMKG) wordt, naast een grote collectie boeken en 
tijdschriften, ook een bijzondere fotocollectie bewaard. Zij bestaat uit 
meer dan 7.000 glasnegatieven en biedt een blik op het ontstaan van de 
Egyptologie in België en daarbuiten. Voor de studie en ontsluiting van deze 
collectie werd recent het Sura-project gelanceerd, in samenwerking met 
Egyptologen van de KU Leuven.

 
Wouter Claes, Marleen De Meyer, Aude Gräzer Ohara & Athena Van der Perre

Als eerste in België combi-
neerde Capart educatie en 
onderzoek als een museo-
logisch basisprincipe en 
erkende in die optiek ook het 
belang van een goed uitge-
bouwde museumbibliotheek.
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Capart werden opgegraven. Deze foto’s illustre-
ren als het ware de pioniersperiode van de Egyp-
tische afdeling van de KMKG, niet alleen op het 
vlak van de ontwikkeling van de collectie maar 
ook met betrekking tot haar wetenschappelijke 
activiteiten in Egypte.

Landschappen en monumenten
Naast de sites die door Capart werden onder-
zocht, bevat de collectie ook een groot aantal 
foto’s van opgravingen door andere missies, 
bijvoorbeeld op bekende plekken zoals Karnak, 
Abydos, Tell el-Amarna of Giza. Caparts vele 
reizen brachten hem van Alexandrië tot diep in 
Nubië, in het huidige Soedan. Talloze sites en 
monumenten verspreid over de gehele Nijlval-
lei werden tijdens deze reizen gefotografeerd. 
Helaas zijn grote delen van het toenmalige land-
schap vandaag onder invloed van allerlei factoren 
diepgaand veranderd. Denken we maar aan de 

uitbreiding van de bebouwing onder de alsmaar 
toenemende bevolkingsdruk, maar bijvoorbeeld 
ook aan de bouw van de Aswandam in de ja-
ren 1960. Bovendien hebben veel monumenten 
sindsdien ook geleden onder verwoestingen en 
plunderingen. Historische documenten zoals 
deze glasplaten zijn uiteindelijk een van de wei-
nig overblijvende bronnen om bepaalde monu-
menten en sites te bestuderen.

Egyptische collecties in Europa en de 
Verenigde Staten
De collectie bevat ook een belangrijk histo-
risch-museaal aspect, niet alleen met betrekking 

Linksboven: de onafgewerkte obelisk in Aswan tijdens een bezoek van Jean Capart en 
de familie Goldman op 17 februari 1930.  © KMKG-MRAH, Inv. nr. 7323
 
Linksonder: koningin Elisabeth van België beklimt de pyloon van de tempel van Ramses III 
te Medinet Haboe (Luxor), 22 maart 1930. © KMKG-MRAH, Inv. nr. 7388

Rechtsboven: duiventillen van prins Yoesoef Kamal waar plaats was voor ca. 
15.000 duiven, Nag Hamadi, 20 maart 1930. © KMKG-MRAH, Inv. nr. 7371 

Rechtsonder: persfotografen bij de officiële opening van de grafkamer van 
Toetanchamon, 18 februari 1923. © KMKG-MRAH, Inv. nr. 790
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1.   Zie https://aa.oma.be/damian 

tot de KMKG maar ook daarbuiten. 
Op het toppunt van zijn carrière was 
Capart een internationaal gerespec-
teerd wetenschapper. Op uitnodi-
ging van de Commission for Relief in 
Belgium Educational Foundation gaf 
hij in 1924-1925 als gastprofessor le-
zingen doorheen heel Amerika. Vanaf 
1932 werd hij bovendien aangesteld 
als adviseur-curator aan het Brooklyn 
Museum en pendelde hij tussen 
Brussel en New York. Samen met zijn 
studiereizen naar Europese musea 
resulteerde dit in massa’s foto’s van 
objecten uit Egyptologische collecties 
van ‘s werelds grootste musea.

Egyptische fauna en flora
Capart had ook aandacht voor de 
lokale Egyptische fauna en flora. Voor 
de uitbouw van dit luik deed hij be-
roep op de Duitse Egyptoloog Ludwig 
Keimer (1892-1957), die een bijzon-
dere interesse had in het botanische 
erfgoed van Egypte. In ruil voor een 
jaarlijkse toelage bezorgde Keimer 
duplicaten van zijn foto’s aan Capart, 
die zo de collectie kon verrijken met 
een onderwerp waarvoor er in die pe-
riode amper aandacht was vanuit de 
Egyptologische gemeenschap.

Dagelijkse leven en de ‘Golden 
Age of Travel’
Als reiziger fotografeerde Capart 
graag de lokale Egyptische bevolking. 
Zijn foto’s geven een rijk en gevari-
eerd beeld van hun dagelijkse leven, 
gebruiken en tradities. Bovendien 
verschaffen ze ook een inzicht in de 
manier waarop rijke westerlingen 
hun reis door Egypte beleefden in een 
periode die geboekstaafd staat als de 
‘Golden Age of Travel’. Zo fungeerde 
Capart in 1930 bijvoorbeeld als gids 
bij een boottocht op de Nijl voor 

leden van de vooraanstaande Ameri-
kaanse familie Goldman, bekend van 
de investeringsbank Goldman Sachs. 
Daarnaast bevatten ze ook een reeks 
bijzondere foto’s van de twee konink-
lijke reizen die Capart maakte in het 
gezelschap van koningin Elisabeth 
van België. In 1923 waren zij aan-
wezig bij de officiële opening van de 
grafkamer van Toetanchamon, en 
zeven jaar later begeleidde Capart 
de koningin opnieuw door Egypte na 
een officieel staatsbezoek met koning 
Albert I.

DOELSTELLINGEN
De inhoud van dit historisch waar-
devolle archief is vandaag nog bijna 
volledig onbekend. De belangrijkste 
reden hiervoor is ongetwijfeld het 
ontbreken van een online databank en 
beschrijvende metadata. Het Sura- 
project wil deze impasse doorbre-
ken via een interdisciplinaire aanpak 
met als voornaamste doelstelling de 
collectie integraal te ontsluiten voor 
zowel de wetenschappelijke wereld 
als het grote publiek. De digitali-
sering van de glasnegatieven werd 
reeds uitgevoerd door de Koninklijke 
Sterrenwacht van België met hoog-
technologische apparatuur, speciaal 
ontwikkeld voor het digitaliseren van 
fotografische glasplaten.1

De gedigitaliseerde beelden worden 
de komende twee jaar gecatalogeerd 
in het collectiemanagementsysteem 
van de KMKG. Naast informatie 
over de inhoud van de foto’s zullen 
de metadata ook verrijkt worden met 
referenties naar de belangrijkste pu-
blicaties met betrekking tot het afge-
beelde onderwerp en relevante bron-
nen uit de archieven van de KMKG. 
Ook zullen cross-links worden gelegd 

met objecten uit de collectie- 
catalogus van de KMKG en andere 
musea. Zo verhogen we aanzienlijk het 
wetenschappelijk potentieel van deze 
collectie voor Egyptologisch, archeolo-
gisch of historisch onderzoek.

Om deze collectie te behouden voor 
toekomstige generaties zal de fysieke 
opslag van de glasnegatieven ook aan 
bod komen. Sommige negatieven 
vertonen al sporen van chemische en 
biologische degradatie. De uitvoering 
van een preservatieplan, met inbegrip 
van het herverpakken in individuele 
zuurvrije enveloppes en dozen en 
aandacht voor het optimaliseren van 
de beschermende omgeving waarin 
de negatieven worden bewaard, moet 
hier soelaas brengen.

Naast het actief op zoek gaan naar 
nieuwe wetenschappelijke samenwer-
kingsverbanden op (inter)nationaal 
niveau zal het project ook een aantal 
valorisatieactiviteiten opzetten die 
specifiek gericht zijn op het publiek. 
De voortgang van het project en de 
aankondiging van deze valorisatieac-
tiviteiten kunnen gevolgd worden op 
de website www.sura-project.be en de 
socialemediakanalen. ■

Deze foto’s illustreren als het ware de  
pioniersperiode van de Egyptische afde-
ling van de KMKG, niet alleen op het 
vlak van de ontwikkeling van de collectie 
maar ook met betrekking tot haar weten-
schappelijke activiteiten in Egypte.

Wouter Claes (KMKG) en Marleen De Meyer 
(KU Leuven) zijn coördinator van het Sura-project. 
Aude Gräzer Ohara (KMKG) en Athena Van der 
Perre (KU Leuven) zijn als postdoctoraal onderzoe-
ker aan het project verbonden. Het project wordt 
gefinancierd	door	Belspo	in	het	kader	van	het	
BRAIN-be 2.0 onderzoeksprogramma.

Bronnen en literatuur

https://aa.oma.be/damian


BEVIEL DIT ARTIKEL U?

Ja? Neem dan een abonnement op faro | tijdschrift over
cultureel erfgoed. Het blad verschijnt viermaal per jaar en
kost amper 25 euro (voor abonnees in België). Woont u in
het buitenland? Dan bent u al geabonneerd voor 30 euro.

MEER WETEN?

Op www.faro.be/tijdschrift vindt u alle info.

f a r o tijdschrift over 
cultureel erfgoed
Driemaandelijks tijdschrift




