
HET  FONDS JEAN CAPART 



Op de omslag :

Eerbetoon van Mark Severin aan Jean Capart, 1941 (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel).

Mark Severin (1906-1987), illustrator, graveur, kalligraaf en Belgische schilder, schetst Jean Capart hier onder 
de gedaante van Ka-aper (Sjeich el-Beled of dorpschef) die de godin Nechbet (de beschermgodin van Elkab) 
en farao Toetanchamon tegemoet treedt.
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“Jean Capart was een man met een immense kennis, hij 
was tevens een uitzonderlijk organisator. (…) Onder de 
specialisten van die tijd was hij ongetwijfeld de enige 
die in zijn boeken de aandacht trok op de grenzen van 
onze kennis over de antieke Egyptische cultuur. Ook 
waarschuwde hij voor de gevaren van te verregaande 
conclusies.”   

Kazimierz Michałowski (1901-1981)
Gezaghebbend Pools archeoloog

L'Art de l'Egypte, Paris, Citadelles & Mazenod, 1971.
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Van kindsbeen af, verslindt Jean, koppig maar slim, al wat 
verschijnt over het Oude Egypte. Na een doctoraat in de 
rechten studeert hij egyptologie aan verschillende Europese 
universiteiten waar hij bevriend raakt met de grootste 
geleerden van zijn tijd, van de Engelsman William Flinders 
Petrie tot de Fransman Gaston Maspero.

In 1902, op 25-jarige leeftijd, vertrouwt de Universiteit van 
Luik hem de eerste Belgische academische leerstoel in 
egyptologie toe. Als enthousiaste en vlotte spreker geeft de 
jonge professor naast zijn ‘hoger onderwijs’ ook lezingen 
voor het bredere publiek. Hij begint dan de wereld rond te 
trekken met een koffertje glasdia’s in de hand. Zijn passie 
voor het Oude Egypte, en meer bepaald voor de Egyptische 
kunst, blijkt overduidelijk uit zijn ‘radio gesprekken’ die hij 
aan beide kanten van de Atlantische oceaan geeft, evenals 
in zijn ontelbare publicaties, zowel wetenschappelijke als 
vulgariserende, waarvan hij auteur of uitgever is.

In 1907 organiseert hij de eerste Belgische archeologische 
opgravingen in Egypte. Dertig jaar later zet hij zijn zinnen 
op Elkab, de oude religieuze hoofdstad van Boven– 
Egypte, waarvan hij de hoofdbestemming maakt voor de 
Belgische archeologen in Egypte. Maar het is in Brussel, 

JEAN CAPART (1877-1947)
“… Want enkel de doden van wie men de naam uitspreekt, 
blijven leven” *

* Citaat uit het Dodenboek van de oude Egyptenaren 

Hiernaast : Brief van Jean Capart aan Eugène van Overloop, 20 februari 1907 (Arch. EGKE)

Eugène van Overloop (1847-1926) was Hoofdconservator van het Jubelparkmuseum van 1898 tot 1925. Hij had de ambi-
tie om van zijn museum een wetenschappelijke instelling te maken, waarvoor hij zich omringde met jonge specialisten die 
hij aan het hoofd plaatste van de verschillende afdelingen. Hij bevorderde in het bijzonder Jean Capart die zijn adjunct 
werd in 1912 en die hem opvolgde als Hoofdconservator.
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Hiernaast : Jean Capart en Marcelle Werbrouck gefotografeerd door Alban. Thebe, 14 februari 1946 (foto © MRAH/KMKG).

Marcelle Werbrouck (1889 – 1959) was, gedurende meer dan een kwart eeuw, de nauwste medewerkster van Jean 
Capart, met wie ze talrijke werken publiceerde, waaronder de twee meesterwerken Thèbes: La Gloire d’un Grand Passé, 
en Memphis: A l’Ombre des Pyramides. Als eerste vrouwelijke egyptologe van België, volgde ze haar meester op als 
Conservatrice van de Egyptische Afdeling van het Jubelparkmuseum (1925 – 1954), en nadien als Directrice van de 
Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth (1947 – 1958).

in het Jubelparkmuseum, dat zich het overgrote deel van 
zijn loopbaan afspeelt tussen 1897 en 1947. Hij gaat er 
alle uitdagingen aan, te beginnen met de leiding van zowel 
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis als de 
Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth. Onder zijn 
impuls neemt het Jubelparkmuseum zijn huidige vorm aan en 
beginnen de collecties aanzienlijk te groeien. Als organisator 
van internationale bijeenkomsten, maakt hij van Brussel, zijn 
geboortestad, de Europese hoofdstad van de egyptologie en 
de papyrologie.

Alsof dit nog niet voldoende was, neemt zijn carrière boven- 
dien een internationale wending: de Amerikanen doen een 
beroep op hem om de Egyptische afdeling van het Brooklyn 
Museum in New York te herorganiseren, de Engelsen benoe- 
men hem tot Honorary Vice-President of the Egypt Explora- 
tion Society van Londen, en de Denen vertrouwen hem het 
voorzitterschap toe van de Internationale Associatie van 
Egyptologen.

Wanneer hij in 1947 overlijdt, op 70-jarige leeftijd, laat Jean 
Capart een toegewijde echtgenote achter, evenals een pira- 
mide van kinderen en kleinkinderen, van vrienden en leer- 
lingen, van bloeiende instellingen, en een grandioos weten- 
schappelijk en literair oeuvre dat aan de basis ligt van meer 
dan één roeping. Hij wordt dan ook unaniem erkend als de 
grondlegger van de egyptologie in België en als één van de 
grootste kunsthistorici van de 20ste eeuw.
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Hiernaast : Affiche van de eerste lezingenreeks gegeven door Jean Capart 
voor de Université libre de Bruxelles in 1900) 
(privé-collectie van Jean-Michel Bruffaerts).

Jean Capart zou zijn eerste lezing over het Oude Egypte al in 1892 geven, 
op 15-jarige leeftijd, voor zijn medestudenten van het Sint-Bonifatius 
College in Elsene. In oktober 1900, net benoemd tot Adjunct-Conservator 
van het Jubelparkmuseum, nam hij het woord voor het publiek van de 
Université libre de Bruxelles. Hij kiest voor deze gelegenheid de boeiende 
titel: ‘Waarom maakten de Egyptenaren mummies?”.

Postzegel uitgegeven door de Belgische 
Post in 1977 ter herdenking van de 
100ste verjaardag van de geboorte van 
Jean Capart.
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Hierboven : Kaft van Tout-Ankh-Amon door Jean Capart, vertaald door B. Lindekens (Brussel,
Uitgeverij Manteau & Den Haag, Uitgeverij H.P. Leopold, 1944, 232 pp.)

In dit ‘kleine boek van indrukken’, zoals hij het zelf definieert, beschrijft Jean Capart het beroemde graf waarvan hij het voorrecht had 
om het als één der eersten in februari-maart 1923 te bezoeken, vooraleer het leeggemaakt werd van zijn schatten. Hoewel Capart 
ontsnapte aan de “vloek van Toetanchamon”, die te beurt zou vallen aan allen die het graf schonden, ontsnapte hij echter niet aan de 
wraak van zijn Engelse collega Howard Carter (1874-1939) die het hem kwalijk nam dat hij zijn rechten als ontdekker miskend zou 
hebben. Als internationale bestseller werd “Tout-Ankh-Amon” verschillende malen opnieuw uitgebracht in verschillende talen (Frans, 
Engels, Nederlands, Deens….).
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In het jaar 2022 zullen de volgende gebeurtenissen worden herdacht: de 
tweehonderdste verjaardag van het ontcijferen van de hiërogliefen door 
Jean-François Champollion, de 125ste verjaardag van het ontstaan van 
de Belgische egyptologie, het eeuwfeest van de ontdekking van het graf 
van farao Toetanchamon, en de 75ste verjaardag van het overlijden van 
Jean Capart.
Deze herdenkingen zullen een bijzondere weerklank hebben in België 
want, als Champollion beschouwd mag worden als de spirituele peetva- 
der van Capart, zijn het de ontdekking van het graf van Toetanchamon en 
het eerste bezoek van Capart aldaar in het gezelschap van de Koningin 
der Belgen, die aan de grondslag liggen van de oprichting in 1923 van de 
Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth. 

De Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth (heden Egyptologisch 
Genootschap Koningin Elisabeth) – gehuisvest in het Jubelpark – is een 
vereniging zonder winstoogmerk bestemd om de egyptologie in België te 
promoten. Van 1923 tot 1947 werd ze op een tamelijk paternalistische 
manier geleid door Jean Capart die haar ook een uitzonderlijk dynamisme 
wist in te blazen. Gedurende verschillende decennia heeft de vereniging bi-
jgedragen om van de Bibliotheek van de Oudheid in de Koninklijke Mu- sea 
voor Kunst en Geschiedenis – waar de persoonlijke bibliotheek van Capart 
de kern van vormt – één van de rijkste bibliotheken, wereldwijd bekend 
te maken op het vlak van de egyptologie en de papyrologie. Ze herbergt 
fotografische archieven over Egypte, neemt deel aan opgravingen in de 
Nijlvallei, organiseert lezingen en tentoonstellingen, enz. Ze publiceert tal 
van werken en laat tweemaal per jaar één van de meest gerenommeerde 
wetenschappelijke tijdschriften verschijnen: de Chronique d’Egypte. Eén 
eeuw na haar oprichting, zetten haar leden het werk dat begonnen is door 
Jean Capart, ijverig verder.

NAAR EEN VIERVOUDIGE VERJAARDAG
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In de loop der jaren heeft de Egyptologische Stichting 
Koningin Elisabeth een buitengewoon archivaal 
patrimonium opgebouwd. Centraal staat de rijke 
briefwisseling van Jean Capart en van zijn medewerkers 
en opvolgers. Alle grote namen van de egyptologie 
wereldwijd uit de 20ste eeuw zijn erin vertegenwoordigd, 
bovenop talrijke andere prominente persoonlijkheden 
van de politieke, wetenschappelijke of artistieke wereld 
in België of in het buitenland. In totaal gaat het om 
duizenden brieven (ontvangen en verstuurd) tussen de 
voorzitters van de vereniging en hun correspondenten, 
regelmatige of occasionele, bekend of anoniem.

In het archief bevinden zich tevens manuscripten en 
drukproeven van de boeken van Jean Capart, teksten van 
zijn artikelen en lezingen, evenals opgravingsdagboeken 
en verslagen. Maar ook plannen, affiches, foto’s, 
tekeningen, karikaturen, enz. Daarbij komen nog 
de archieven van de Internationale Associatie van 
Papyrologen die de Stichting ook bewaart. Met andere 
woorden, het betreft een onvervangbaar getuigenis van 
de geschiedenis van de egyptologie, van de papyrologie 
en van de museumwereld; de Belgische, Europese en 
mondiale intellectuele geschiedenis in een notendop.

ONS PROJECT
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* Verwijzing naar het werk van Pierre Loti “La mort de Philae” (Paris, Calmann-Lévy, 1908), vaak 
geciteerd door Jean Capart in zijn dagelijkse strijd om de Belgische egyptologie te doen groeien.

WE MOETEN PHILAE REDDEN …*

En nochtans, ondanks hun rijkdom, zijn de archieven van 
de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth in gevaar. 
Door het tekort aan materiële en menselijke middelen, 
kunnen ze niet op een degelijke manier worden 
geconserveerd noch ter beschikking worden gesteld aan 
onderzoekers. Dit is ook het geval voor de archieven van 
de familie Capart en andere privé-archieven die schatten 
omvatten zoals foto’s, geluidsopnames, films, en 
dagboeken waarin hun voorouder zijn reizen naar Egypte, 
naar de Verenigde Staten of elders neerschreef. Hoewel 
ze vandaag verspreid zijn, zouden deze archieven op één 
plaats moeten worden verzameld wil men vermijden dat 
ze voor altijd zouden verloren gaan.

Maar zover hoeft het niet te komen. Eenvoudige 
oplossingen bestaan, maar ze moeten in gang gezet 
worden: de archieven moeten onverwijld verzameld, 
geordend, geïnventariseerd, gedigitaliseerd, en goed 
gehuisvest worden. Ze moeten tevens geherwaardeerd 
worden en opnieuw in de bekendheid treden. Of het gaat 
om een wetenschapper of een leek, het publiek heeft het 
recht zich dit uitzonderlijk patrimonium eigen te maken. 
Het ontbreekt het Fonds Jean Capart niet aan ideeën om 
dit waar te maken. Maar voor dit doel, heeft het nood aan 
belangrijke financiële steun. Uw financiële steun!
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Hiernaast : Brief van Gaston Maspero aan Jean Capart, 9 september 1907 (Arch. EGKE)

Gaston Maspero (1846-1916) is, samen met Jean-François Champollion en Auguste
Mariette, één van de grootste figuren van de Franse egyptologie. Als professor aan het 
Collège de France, was hij tevens algemeen directeur van de Oudheidkundige Dienst van 
Egypte en van het Egyptisch Museum in Caïro. Hij was een vriend en mentor van Jean 
Capart, en liet hem voor de eerste keer Egypte ontdekken in 1900-1901. Het is ook hij 
die, vanuit zijn functie, Capart op de internationale scène van de egyptologie lanceerde 
en hem ondersteunde in moeilijke tijden.

Hierboven: Necropool van Saqqara, winter 1905-1906
(Foto © MRAH/KMKG)

Gaston Maspero en Jean Capart onderzoeken de 
net vrijgelegde mastaba van Neferirtenef. Dankzij de 
vrijgevigheid van mecenas Édouard Empain, zal de 
cultuskapel met prachtige reliëfs van zand ontdaan 
worden en naar Brussel verscheept worden, waar ze in 
het Jubelparkmuseum heropgebouwd wordt. 
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Hiernaast : Brief van William Matthew Flinders Petrie aan Jean Capart, s.d. (Arch. EGKE).
William Matthew Flinders Petrie (1853-1942) was één van de meest prominente figuren binnen de Britse 
archeologie van de 19de en 20ste eeuw. Hij doceerde aan University College in Londen waar hij Capart als 
student heeft gehad. Vanaf 1899 werd hij, via de Britse Egypt Exploration Society, de voor- naamste bron 
van Egyptische oudheden voor het Jubelparkmuseum.

Hierboven : Heliopolis, 1907. Jean Capart graaft op in op-
dracht van Edouard Empain (foto ©MRAH/KMKG).
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HET FONDS JEAN CAPART
 
Het Fonds Jean Capart, opgericht in 2016 op initiatief van zijn 
familie, is een privaat fonds met als doel het werk en het historisch 
patrimonium van deze vader van de Belgische egyptologie te 
vrijwaren, te herwaarderen en bekendheid te geven. Dit fonds 
geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting – een stichting 
van algemeen nut actief op Belgisch, Europees en wereldvlak – 
en is geplaatst onder het erevoorzitterschap van één van de 
kleindochters van Koningin Elisabeth, Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Esméralda van België.

In samenwerking met het Egyptologisch Genootschap Koningin 
Elisabeth en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in 
Brussel, ondersteunt dit fonds in eerste instantie het project dat 
opgezet is door de historicus Jean-Michel Bruffaerts, specialist 
van Jean Capart en van de geschiedenis van de Belgische 
egyptologie. Het is samengesteld uit een Raad van Bestuur en een 
Raad van Deskundigen. De eerste, met als voorzitter Dominique 
Capart, de oudste van de kleinzonen van Jean-Capart, staat 
in voor het goede beheer van de fondsen; de tweede verenigt 
egyptologen, papyrologen en historici uit de academische wereld 
en musea, die dankzij hun expertise en hun wetenschappelijke 
kennis borg staan voor het welslagen van het project. 

Hiernaast : Brief van Koningin Elisabeth van België aan Jean Capart, 7 oktober 1945 (Arch. EGKE)

Elisabeth (1876–1965), geboren Hertogin van Beieren, echtgenote van Koning Albert I, was de derde Koningin der Belgen. Ze bezocht 
Egypte verschillende malen. Op 18 februari 1923, vergezeld door haar zoon Leopold (de toekomstige Koning Leopold III) (1901–1983) 
en Jean Capart, reist ze naar de Vallei der Koningen om de grafkamer van farao Toetanchamon mee te openen. Ter nagedachtenis aan 
dit bezoek stelt Jean Capart haar voor om, onder haar bescherming, een Fonds Koningin Elisabeth op te richten, dat al snel de naam 
Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth zou dragen. Elisabeth bleef nauw verbonden met de directeur van het fonds en verleende 
hem tot aan zijn overlijden zowel morele als niet aflatende financiële steun. 
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Hierboven : Louxor, 1930. Koningin Elisabeth en Jean Capart (Foto © MRAH/KMKG).
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Voor het wetenschappelijk project :

Jean-Michel BRUFFAERTS
Wetenschappelijk medewerker van het Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel
Coördinator van het Project Jean Capart
jmbruffaerts@gmail.com

Luc DELVAUX
Algemeen Secretaris van het Egyptologisch 
Genootschap Koningin Elisabeth, Brussel
Conservator van Dynastiek en Grieks-Romeins 
Egypte van de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel
l.delvaux@kmkg-mrah.be

Voor giften en mecenaat :

Dominique CAPART
Stichtend Voorzitter van het Fonds Jean Capart
fonds.jean.capart@gmail.com

Charlotte HOSCHET 
Secretaris van het Fonds Jean Capart voor de 
Koning Boudewijnstichting, Brussel
hoschet.c@mandate.kbs-frb.be

CONTACTS

HOE KAN U ZICH BIJ ONS AANSLUITEN?

Indien u wenst deel te nemen aan ons project, kan u een gift overmaken 
op de bankrekening van de Koning Boudewijnstichting 

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOT BE B1 

met vermelding van Fonds Jean Capart of de gestructureerde mededeling 
***016/0560/00071***

Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 
45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. 

De schenkers zullen persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de 
vorderingen van het project en over de evenementen die in dit kader 
georganiseerd worden.
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“Vijf en dertig eeuwen, herhaalde ik bij mezelf, is hier niemand 
meer binnengetreden, heeft geen ademtocht de roerloosheid van 
deze atmosfeer nog verstoord; hier bleef alles zoals het was, en 
onderwijl stortten daar in de buitenwereld koninkrijken in elkaar, 
en gingen heele beschavingen ten onder; volksverhuizingen 
dreven de menschenrassen naar andere woonplaatsen, talen 
stierven totaal uit en godsdiensten verloren tot hun laatste 
volgelingen toe.”

Jean Capart, Tout-Ankh-Amon (Brussel-Den Haag, Uitg. A. Manteau – H. P. 
Leopold’s Uitg., 1944, blz. 25)

Hiernaast : Grossgrabenstein in De avonturen van Blake en Mortimer: Het Mysterie van de Grote Piramide, 1954.

Jean Capart, die door sommigen zal worden beschouwd als de archetypische geleerde met royale rondingen die graag het hoge 
woord voert, inspireerde verschillende Belgische auteurs van stripverhalen, waaronder in de eerste plaats Georges Rémi alias 
Hergé (1907–1983) en Edgar-P. Jacobs (1904-1987). De eerste, in De avonturen van Kuifje: De 7 kristallen bollen (1948), gebruikte 
zijn karakteristieken om de figuur van Professor Hippolyte Bergamotte, één van de slachtoffers van de vloek van Rascar Capac, 
tot leven te wekken. De tweede, na zich grondig te hebben gedocumenteerd over Egypte en de egyptologie bij de Egyptologische 
Stichting Koningin Elisabeth, droeg de kenmerken van Capart over op de egyptoloog Grossgrabenstein in zijn tweeluik De avonturen 
van Blake en Mortimer: Het Mysterie van de Grote Piramide (1954 – 1955). In het uittreksel hiernaast gepubliceerd, houdt Doctor 
Grossgrabenstein een betoog geïnspireerd door het boek van Capart Tout-Ankh-Amon (1923).
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“Ik mag u heugelijk nieuws aankondigen: u hebt een rijk 
erfgoed verzameld … U bent, in de volledige zin van het 
woord, de eigenaars van een waardevolle schat, die de meest 
rijke verzamelaars zou doen verbleken van afgunst …”. 

JEAN CAPART  
Le Temple des Muses, Brussel, KMKG, 1932, p. 9.

Verantwoordelijke uitgever: Dominique Capart, Roger Vandendriesschelaan 73, 1150 Brussel


