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Jean-Michel Bruffaerts buigt zich al 20 jaar over de loopbaan van Jean Capart  
en de geschiedenis van de Belgische egyptologie. Rond het werk van deze historicus hebben 
de bestuursleden van het Fonds Jean Capart, experten en familieleden, zich geschaard. Hij 
beantwoordt hier de vragen van één van de vele achterkleinkinderen van de egyptoloog, Philippe 
Capart.

Wat is voor jou, meer dan zeventig jaar na zijn overlijden, het belang een fonds te wijden aan Jean 
Capart?

Jean Capart is de man die de eerste leerstoel egyptologie oprichtte aan de Universiteit 
van Luik, die de eerste Belgische archeologische opgravingen begon in Egypte, en die 
van Brussel, tussen de twee oorlogen, de wereldhoofdstad van de egyptologie maakte. 
Hij is tegelijkertijd de stichter van de Belgische egyptologie en een wetenschapper van 
internationale faam. Tijdens zijn leven genoot hij van een enorme populariteit door 
zijn boeken, zijn lezingen, en zijn radio-interviews. Hij was de verpersoonlijking van het 
archetype van de geleerde. En toch viel hij na zijn dood in 1947, op 70-jarige leeftijd, wat 
in de vergetelheid. Ik heb altijd gedacht dat men niet alleen zijn werk en zijn historisch 
patrimonium moest vrijwaren, maar hem ook terug in contact moest brengen met het 
publiek van vandaag.

Wie heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Fonds Jean Capart?
Zijn familie! In april 2015 werd ik gecontacteerd door je oom, Dominique Capart, die 
me uitlegde dat hij met je vader Gilles en enkele andere leden van de Capart clan 
een fonds wilde oprichten om het patrimonium van je overgrootvader te vrijwaren. We 
ontmoetten mekaar om erover te praten, en hij stelde me meteen voor me te helpen 
met mijn werk.

Mijn grootmoeder, Guillemine Capart-Vaes, bewonderde het werk van haar schoonvader. Toen zij in 
2011 overleed , dacht ik dat haar kinderen wilden vermijden dat archieven en documenten verspreid 
raakten. Is het dan gewoon een familiezaak?

Nee, want je oom en je vader waren zo slim hun project open te zetten voor mecenassen 
en het grote publiek. Om het wetenschappelijk karakter van het project te garanderen, 
besloten ze zich ook te omringen met een comité van experts (historici, egyptologen, 
papyrologen). Het Fonds werd officieel opgericht op 20 april 2016 en is sindsdien 

Het Fonds Jean Capart heeft tot doel het oeuvre en 
het historisch patrimonium van de stichter van de 
Belgische egyptologie te vrijwaren en te valoriseren.
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ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, een vereniging van openbaar nut 
diezowel in België als in het buitenland vermaard is. Intussen ging prinses Esmeralda 
van België, met wie ik in 2014 naar Egypte reisde, akkoord om  erevoorzitster te worden 
van het Fonds in nagedachtenis van de band tussen Jean Capart en haar grootmoeder, 
koningin Elisabeth. We mogen niet vergeten dat zij haar naam had gegeven aan 
de egyptologische stichting, die Capart in 1923 had opgericht: het Egyptologisch 
Genootschap Koningin Elisabeth. Vanaf 2016 begon het Bestuurscomité van het Fonds 
Jean Capart samen te komen. Deeerste taak was het opstellen en verspreiden van een 
drietalige brochure (Frans-Nederlands-Engels) die de objectieven en het programma 
van het Fonds voorstelt.  Dat kan in één zin samengevat worden: het oeuvre en het 
historisch patrimonium nagelaten door de stichter van de Belgische egyptologie 
vrijwaren, waarderen en bij een groot publiek bekend maken. Hiervoor werd ook een 
website gecreëerd: www.jeancapart.org, die sinds 25 oktober 2017 online is. Deze 
website zal  in de toekomst verder uitgebouwd worden.

Hoe verliep de start van het fonds?
Dat verliep in twee fasen. Eerst werd de oprichting van het Fonds in beperkte kring 
bekend gemaakt  in het cultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe op 18 februari 
2017. De datum werd niet toevallig gekozen, want dat was ook de 94ste verjaardag 
van de opening van de grafkamer van farao Toetankhamon en de 80ste verjaardag 
van het begin van de Belgische archeologische opgravingen in Elkab. Twee grote 
gebeurtenissen in het leven van Jean Capart die ik die dag in mijn toespraak “De 
erfenis van Jean Capart (1877-1947)” aanhaalde.

Na deze privégebeurtenis hielden we een publieke bekendmaking in de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel,   waar van 1897 tot 1947 je overgrootvader 
het grootste deel van zijn loopbaan als egyptoloog en museumconservator doorbracht. 
Twee dagen lang, op 1 en 2 december 2017, brachten we ongeveer 300 liefhebbers 
van Egypte “in het spoor van Jean Capart”. Na de toespraken van Alexandra De Poorter 
(directrice a.i. van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis), Dominique 
Capart en Khaled El Bakly (ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte te Brussel) 
namen verscheidene sprekers het woord: prinses Esmeralda, Eugène Warmenbol (ULB), 
Marleen De Meyer (KU Leuven), Dorian Vanhulle (ULB), Luc Delvaux (MRAH), Maarten 
Praet (KU Leuven), Claudia Venier (ULg), Isabelle Therasse (KMKG) en ikzelf. Verder 
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Omslag van het lezingenprogramma “In het 
spoor van Jean Capart” in de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel, 1 
december 2017.

Toespraak van prinses Esmeralda in het KMKG, 
1 december 2017 (Foto’s Ulli Bromberg).
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zal deze gebeurtenis herinnerd worden voor de geleide bezoeken aan de Egyptische 
afdeling, de projectie van filmfragmenten… en natuurlijk het heerlijke oosterse buffet 
aangeboden door het Fonds Jean Capart.

Heeft de pers verslag gedaan van de lancering van het Fonds Jean Capart?
Verschillende artikels zijn verschenen in kranten, tijdschriften en op het internet. Ik 
werd ook uitgenodigd voor een interview bij de RTBF (radio en televisie). Wat me het 
nauwst aan het hart ligt, is het programma “Le Tram” waarin ik werd geïnterviewd door 
Eric Frère en dat getoond werd op de Brusselse televisiezender BX-1 in januari 2018.

Wat heeft het Fonds Jean Capart gedaan sinds de oprichting in 2017?
Ik zou zeggen “heel wat”! Eerst en vooral heeft het Fonds zijn best gedaan partners te 
vinden voor de toekomstige projecten. Er werden onder meer gesprekken gevoerd met 
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Egyptologisch Genootschap 
(voorheen: Stichting) Koningin Elisabeth om samenwerkingsakkoorden op te stellen 
met deze twee instellingen die zo geliefd waren door Capart. Het contacteerde ook 
potentiële  mecenassen en dit alles onder het toezicht van het bestuurscomité, dat zich 
een twintigtal keren verenigde tussen 2016 en 2018.

Hadden deze stappen positieve resultaten?
Het fonds kreeg enkele beleefde weigeringen maar het haalde ook mooie overwinningen. 
Iedereen kent (of zou moeten kennen) het Fonds Baillet Latour dat projecten in 
diverse domeinen steunt: gezondheid, cultuur, onderwijs en sport. Wel, dat Fonds was 
enthousiast over het project en besloot een toelage van 100 000 euro te schenken. 
Deze zeer gewaardeerde steun  laat ons toe  een deel van onze wetenschappelijke 
activiteiten te realiseren.

Heb je buiten het Fonds nog andere activiteiten rond Jean Capart?
Ik heb meegewerkt aan een video-opname, verspreid in het kader van een 
tentoonstelling georganiseerd te Elsene om het 150-jarig bestaan van het Sint-
Bonifatius college te gedenken (waar je overgrootvader destijds studeerde). Op 26 
april 2018 heb ik in de Spiegelzaal van het Koninklijk paleis te Brussel een voordracht 
gegeven over de reizen van koningin Elisabeth en Jean Capart in Egypte. Dit gebeurde 
in aanwezigheid van prins Lorenz van België en een publiek dat bestond uit specialisten 

in de neurowetenschappen. 
Een nogal onverwacht publiek, 
nietwaar? Maar ik ga waar 
ik word gevraagd. Ik werd al 
vereerd met andere prestigieuze 
uitnodigingen (ik denk bijvoor-
beeld aan de Supreme Council 
of Antiquities in Cairo of de 
Brussels Art Fair), maar ik sta 
net zo graag voor studenten of 
verenigingen. Mijn volgende 
lezing is op 22 november 2018 
te Ecaussines op uitnodiging van 
de Hainaut-Seniors. Jean Capart 
is van iedereen…    

Je bent de auteur van tal van 
wetenschappelijke artikels of 
vulgarisaties over Jean Capart die men kan terugvinden op de website www.jeancapart.
org. Wat zijn de recentste onderwerpen?

Er is eerst en vooral een studie over de houding van Capart in 14-18 en zijn relaties 
met Duitse egyptologen, die in de akten verscheen van het colloquium ” Archéologues 
en guerre(s) - Archéologues et historiens de l’art dans la Grande Guerre” aan de 
Universiteit van Picardië in Amiens, waar ik eind 2016 aan deelnam. Dan is er een 
bijdrage over Marcelle Werbrouck in de feestbundel voor de egyptologe Marie-Cécile 
Bruwier, gepubliceerd door de Université Paul Valery in Montpellier. Zoals je weet, 
was Marcelle Werbrouck de eerste vrouwelijke Belgische egyptologe. Ze was ook de 
medewerkster en de muze van je overgrootvader. Als je over de ene praat, praat je 
vaak over de andere. Tot slot is er het voorwoord van de heruitgave van Capart’s boek 
“Toutankhamon”  door de Franse uitgeverij Decoopman. Het gaf me de kans in detail 
de ontstaansgeschiedenis van dit befaamde boek na te gaan en de controverse beter 
te begrijpen die het heeft uitgelokt tussen Capart en de beroemde Engelse archeoloog 
Howard Carter, toen het in 1923 verscheen.

Toespraak van Jean-Michel Bruffaerts in de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis, 1 december 2017 (Foto’s Ulli Bromberg).
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Je hebt me in 2016 ook geholpen bij de realisatie van het nr. 13 van het magazine La 
Crypte Tonique: “Les Anciens, c’est nous” (De ouden, dat zijn wij), dat handelde over de 
grafische vertelkunst van de oude Egyptenaren en waarin korte strips verschenen over 
sleutelmomenten in het leven van Jean Capart. Word je onderzoek naar Jean Capart 
betaald?

Nee, het is vrijwilligerswerk. Beroepshalve heb ik administratieve verantwoordelijkheden 
in een universiteit. Ik wijd het grootste deel van mijn vrije tijd aan mijn passie. Gelukkig 
heb ik een begripvolle echtgenote en kinderen… Het zou uiteraard ideaal zijn meer tijd 
te kunnen vrijmaken om meer onderzoek te kunnen doen.

Men spreekt het bij het Fonds Jean Capart sinds kort vaak over een project met de titel 
“Pyramids and Progress”? Kun je ons dat uitleggen?

In maart 2017 werd ik gecontacteerd door de egyptoloog en professor aan de KU Leuven 
Harco Willems, die ik vijf jaar geleden in Cairo hebontmoet. Hij stelde me voor samen 
te werken in een onderzoekproject met de naam “Pyramids and Progress: Belgian 
expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952”. Het doel van dit project is de 
ontwikkeling van de Belgische egyptologie te bestuderen in de context van de groei van 
het industrieel expansionisme en de Belgische politiek in Egypte in de 19de en 20ste 
eeuw. Het is een groot project dat vijf universiteiten en wetenschappelijke instellingen 
uit de drie gewesten van ons land verenigt: de KU Leuven, de Universiteit Gent, de 

Université Libre de Bruxelles, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in 
Brussel en het Koninklijk Museum van Mariemont. “Pyramids and Progress” werd 
ingediend bij het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) en het FNRS 
(Fonds National de la Recherche Scientifique) in het kader van de EOS (“Excellence 
of Science”) projecten. Ondanks het grote aantal ingediende projecten (269 in totaal) 
slaagde dit project  erin de internationale experts te overtuigen: enkele dagen na 
de officiële lancering van het Fonds Jean Capart, vernamen we dat het project deel 
uitmaakte van de 38 laureaten. Beter nog, het is één van de - slechts - twee projecten 
in de humane wetenschappen die weerhouden werden.

Wat zal jouw rol zijn?
Ik zal deel uitmaken van een onderzoeksgroep van de ULB onder leiding van professoren 
Laurent Bavay en Eugène Warmenbol, allebei leden van het expertencomité van het 
Fonds Jean Capart. Mijn taak zal zijn de eerste wetenschappelijke biografie te schrijven 
van de stichter van de Belgische egyptologie. De figuur van Jean Capart staat uiteraard 
centraal in een project dat de ontwikkeling van de Belgische egyptologie bestudeert.

Dat is goed nieuws!
Inderdaad, en het andere goede nieuws is dat “Pyramids and Progress” een archivaris 
in dienst genomen heeft, die de archieven van Jean Capart eindelijk zal inventariseren. 
Herinner je de alarmkreet die het Fonds Jean Capart sloeg bij zijn  oprichting… een 
beetje zoals de schrijver Pierre Loti en zijn fameuze “we moeten Philae redden!” Dit 
EOS project is een unieke kans, daar ben ik van overtuigd.

Hoe gaat het Fonds Jean Capart kunnen helpen om de zaken vooruit te helpen?
Het is duidelijk dat de middelen waarover het EOS consortium beschikt, omvangrijk zijn, 
maar onvoldoende om me zo lang aan te werven als gewenst. Het Fonds Jean Capart 
heeft daarom besloten tussenbeide te komen: het zal in de mate van het mogelijke 
de noden van het consortium aanvullen. Volgens de overeenkomst die in de nabije 
toekomst tussen de partijen gesloten zal worden, zou ik gedurende twee jaar voltijds 
op het project kunnen werken, misschien langer. Ik zou ten laatste in januari 2020 in 
dienst moeten treden, m.a.w. wanneer het archiefwerk al goed gevorderd is.

Omslag van het boek Tout Ankh 
Amon van Jean Capart, voor het eerst 
verschenen in 1923 en heruitgegeven 
in 2018 door uitgeverij Decoopman.

Omslag van het magazine La Crypte 
Tonique van mei 2016, dat hiërogliefen en 
strips, egyptologie en egyptomanie verbindt.
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Afgezien van deze vorderingen veronderstel ik dat het Fonds zijn opdracht nog niet 
heeft vervuld?

De strijd om het erfgoed en de nagedachtenis van Jean Capart te vrijwaren is nog lang 
niet voorbij. Er is nog een hoop werk te doen! Ik denk bijvoorbeeld aan een project 
dat momenteel besproken wordt  in de KMKG, namelijk de inrichting van een zaal die 
volledig zal gewijd zijn aan de geschiedenis van de Egyptische collecties en van de 
Belgische archeologische opgravingen in Egypte. Dit project zal onder toezicht staan 
van Luc Delvaux, conservator van de Egyptische afdeling en  lid van het bestuurscomité 
van het Fonds Jean Capart. Als de sympathisanten van het Fonds Jean Capart willen 
meewerken aan dit project, zou deze “Zaal Jean Capart” binnen enkele jaren het licht 
zien met steun van het Fonds.

Men zei destijds over je overgrootvader dat hij elke dag een goed idee had en -wat 
nog zeldzamer en lovenswaardiger is- dat hij er altijd in slaagde dat te realiseren. Het 
ontbreekt het Fonds Jean Capart ook niet aan ideeën, maar het is nog te vroeg om te 
zeggen of het ze allemaal kan waarmaken. Want het volstaat niet “goede ideeën” te 
hebben, men heeft ook financiële middelen nodig. Ik hoop dat het Fonds Baillet Latour 
opnieuw bijdraagt en dat er andere schenkingen komen van overheidsinstellingen of 
privé mecenassen. Het Fonds Jean Capart is, volledig belangeloos en 100% privé. Het 
krijgt momenteel geen enkele publieke steun.

Privégiften zijn dus nog steeds noodzakelijk?
Natuurlijk en we rekenen op onze sympathisanten! Elke gift (klein of groot) draagt bij tot 
het verwezenlijken van onze doeleinden.We hebben de steun meer dan ooit nodig! Als 
tegenprestatie zullen we onze gulle schenkers danken door ze  op de hoogte te houden 
over de vorderingen van het project en door ze uit te nodigen op de evenementen die 
in het kader van het Fonds worden georganiseerd.

Interview genomen op 25 oktober 2018 

 Publiciteit voor het boek Makit 
van Jean Capart. Brussel, 
Office de publicité, 1937.
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HOE HET FONDS  STEUNEN?

Als u ons project wil steunen, kunt u een gift overmaken aan de Koning 
Boudewijnstichting 

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOT BE B1 

Met de vermelding “Fonds Jean Capart” of de gestructureerde mededeling
***016/0560/00071***

Giften vanaf 40 euro genieten van een belastingvermindering van 45% 
op het effectief gestorte bedrag.

WWW.JEANCAPART.ORG

HET FONDS JEAN CAPART 

Voor het wetenschappelijk project :
Jean-Michel BRUFFAERTS : jmbruffaerts@gmail.com

Voor giften en mecenaat :
Dominique CAPART : fonds.jean.capart@gmail.com
Charlotte HOSCHET : hoschet.c@mandate.kbs-frb.be

CONTACTEN

WEBSITE

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


