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HET FONDS JEAN CAPART 

Omslag:
Omslag van de oorspronkelijke editie van Jean Caparts boek Tout-Ankh-Amon.  
Brussel, Editions Vromant, 1923 © Jean-Michel Bruffaerts.
De publicatie van dit boek in de zomer van 1923 wekte de woede op van Howard Carter, 
die dit als een inbreuk op zijn publicatierechten beschouwde. Dit veroorzaakte de defini-
tieve breuk tussen de Britse egyptoloog en zijn Belgische collega.

Februari 1923. Koningin Elisabeth, met sluier, ontscheept op de westelijke oever van Luxor in het 
gezelschap van haar hofdame, gravin Ghislaine de Caraman-Chimay, en egyptoloog Jean Capart. 
Vandaar reizen ze naar de Vallei der Koningen om er het graf van Toetanchamon en het laboratorium 
van Howard Carter te bezoeken. Deze foto, evenals de foto’s op pag. 4 en 8, zijn afkomstig uit de 
persoonlijke albums van koningin Elisabeth en zijn nu voor het eerst te zien op de tentoonstelling 
Toetanchamon. De ontdekking van de vergeten farao, die nog tot 31 mei 2020 in Luik loopt.  

© Koninklijk Paleis, Brussel. Persoonlijke fotoalbums van koningin Elisabeth.
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JEAN CAPART IN DE SCHIJNWERPERS OP “TOETANCHAMON” IN LUIK 
 
Op 14 december 2019 gaat in de tentoonstellingsruimte van het TGV-station van Luik-Guillemins 
een grote tentoonstelling van start, Toetanchamon. De ontdekking van de vergeten farao. Nu de 
honderdste verjaardag van de vondst van het graf van Toetanchamon nadert, wordt het de hoogste 
tijd om een van de meest mythische avonturen van de archeologie te komen ontdekken! 

Op deze unieke tentoonstelling kan de bezoeker zich onderdompelen in het leven van 
farao Toetanchamon en de tijd waarin hij leefde, de 18e Egyptische dynastie (-1550/-
1292 v. Chr.), Maar hij kan er tegelijk ook het niet-geromanceerde verhaal ontdekken van 
diegenen die zijn graf in 1922 blootlegden, de archeoloog Howard Carter en zijn mecenas 
Lord Carnarvon. Of zich laten verrassen door de passie van koningin Elisabeth van België 
voor Egypte, een passie die haar ertoe aanzette in 1923 naar de Vallei der Koningen af 
te reizen om er de grafkamer de Toetanchamon in te huldigen, samen met de ontdekkers 
ervan, haar zoon Leopold (de toekomstige koning Leopold III), en Jean Capart, de pionier 
van de Belgische egyptologie.
De tentoonstelling Toetanchamon. De ontdekking van de vergeten farao wordt georgani-
seerd door Europa Expo, een bedrijf dat het Belgische en internationale erfgoed geregeld 
promoot via tentoonstellingen die de bezoeker volledig in de sfeer van het thema 
onderdompelen. Sinds 1991 kan Europa Expo bogen op een lange ervaring op dit gebied, 
als organisator van Tout Hergé, Tout Simenon, J’avais 20 ans en ‘45, Made in Belgium, 
Leonardo Da Vinci, SOS Planet, Golden Sixties, Liège Expo 14-18, De Salvador à Dali, 
L’armée terracotta, J’aurai 20 ans en 2030 en Génération 80. Telkens weer slaagt Europa 
Expo erin de talenten van een team van dynamische medewerkers harmonieus samen te 
brengen voor zowel de algemene conceptie van de tentoonstelling als haar scenografie, 
de speciale effecten, de decors, enz. Ook hier is dit het geval.
Nog meer dan de vorige tentoonstellingen combineert Toetanchamon. De ontdekking van 
de vergeten farao een narratief en pedagogisch parcours met streng wetenschappelijk 
onderzoek. Europa Expo heeft daartoe nauw samengewerkt met een wetenschappelijk 
comité onder leiding van de egyptologen Dimitri Laboury en Simon Connor. Eerstgenoemde 
is onderzoeksdirecteur aan het F.R.S.–FNRS en assistent-hoogleraar kunstgeschiedenis 
en archeologie van het Oude Egypte aan de Universiteit van Luik. Simon Connor is voormalig 
conservator van het Museo Egizio van Turijn en onderzoeker aan het Metropolitan 

Vallei der Koningen, 18 februari 1923. Plechtige opening van de grafkamer van farao Toetanchamon, 
voorgezeten door koningin Elisabeth van België. Rond de koningin (zittend, omdat ze zich onwel 
voelde) herkennen we Jean Capart, Lady Evelyn Herbert (dochter van Lord Carnarvon), de hertog 
van Brabant (de toekomstige koning Leopold III) en Lord Carnarvon. Op de rug gezien: Howard Carter. 

© Koninklijk Paleis, Brussel. Persoonlijke fotoalbums van koningin Elisabeth.
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Museum of Art van New York; thans verricht hij onderzoek bij het F.R.S.-FNRS en is hij 
onderzoeker aan de Universiteit van Luik. Hoewel het Fonds Jean Capart niet als dusdanig 
aan het project meewerkt, is het er toch onrechtstreeks vertegenwoordigd, nu de twee 
tentoonstellingscommissarissen historicus Jean-Michel Bruffaerts, directeur van het 
Project Capart en wetenschappelijk coördinator van het Fonds Jean Capart, bij hun project 
hebben betrokken. Hij verzorgde verscheidene hoofdstukken voor de catalogus, zich 
vooral toespitsend op de Egyptereizen van koningin Elisabeth samen met Jean Capart, en 
op de gunstige invloed van deze reizen op de ontwikkeling van de egyptologie in ons land. 
Hij koos daartoe tal van originele, nog nooit tentoongestelde documenten afkomstig uit 
onder meer de officiële en persoonlijke archieven van de Belgische koninklijke familie, de 
archieven van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth, en zijn eigen verzameling. 
Andere leden van het team zijn Alisée Devillers en Claudia Venier, doctoraatsstudenten 
egyptologie aan de Universiteit van Luik, en Hugues Tavier (Universiteit van Luik/ENSAV 
La Cambre), een befaamd restaurateur, gespecialiseerd in experimentele archeologie en 
met twintig jaar terreinervaring in Egypte.
Langs het hele parcours, dat bijna 2000 m² beslaat, is het Howard Carter zelf die de 
bezoeker rondleidt en meevoert op zijn speurtocht naar Toetanchamon. Omdat we niet 
al te veel over de tentoonstelling willen verklappen, zullen we de behandelde thema's en 
de tentoongestelde objecten hier niet opnoemen. Maar vermelden we toch dat het graf 
van Toetanchamon er wordt gereconstrueerd precies zoals het in 1922 werd ontdekt, 
en dit dankzij een uitzonderlijke reeks van 250 identieke replica’s die zijn vervaardigd 
in de werkplaatsen van het Egyptische Ministerie van Oudheden in Caïro. Nog een 
andere wereldprimeur: de reconstructie van het atelier van beeldhouwer Thoetmoses, 
die de beroemde buste van Nefertiti maakte – zo kan de bezoeker het creatieve proces 
van de kunstenaar echt meebeleven. Verscheidene privéverzamelaars hebben hun 
medewerking aan de tentoonstelling verleend, evenals diverse grote Europese musea, 
waaronder het Musée du Louvre van Parijs, het Rijksmuseum van Oudheden van Leiden 
of het Petrie Museum of Egyptian Archaeology van Londen. Het Brussels Museum Kunst & 
Geschiedenis (Jubelparkmuseum) heeft eveneens verscheidene stukken ter beschikking 
gesteld die afkomstig zijn uit de Egyptische collectie die Jean Capart tijdens zijn halve 
eeuw lange carrière (1897-1947) geduldig vergaarde. Vermelden we overigens dat deze 
collectie thans is toevertrouwd aan de goede zorgen van egyptoloog Luc Delvaux, lid van 
het Beheerscomité van het Fonds Jean Capart.

De aantrekkingskracht van de tentoonstelling in Luik schuilt dus al evenzeer in haar 
vermogen om de bezoekers in de Egyptische oudheid onder te dompelen als in de 
tentoongestelde archeologische objecten zelf. In een tegelijk ludieke en didactische 
benadering en in een subtiele mix van verkenning en vertelling, wisselen historisch 
getrouwe decors af met museumruimten waarin antieke objecten van een ongekende 
schoonheid te bewonderen zijn. De tentoonstelling richt zich tot zowel specialisten als 
het grote publiek en wil een narratieve en duidende aanvulling bieden op de in Parijs 
en in Londen georganiseerde tentoonstellingen. We twijfelen er niet aan dat niet alleen 
de sympathisanten van het Fonds Jean Capart maar ook alle liefhebbers van Egypte en 
andere nieuwsgierigen ten volle van deze tentoonstelling zullen genieten. Te meer daar 
ze bijzonder makkelijk te bereiken is, want ze vindt plaats in het TGV-station van Luik-
Guillemins. Gezien het verwachte succes, raden we aan vooraf te reserveren!

Bron : Europa Expo

Achter de schermen van de tentoonstelling Toetanchamon. De ontdekking van de vergeten farao in Luik. Een kunstschilder werkt aan 
een identieke replica van wandschilderijen in de grafkamer van Toetanchamon. © Vers l’Avenir.
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Vallei der Koningen, februari 1923. De archeoloog Howard Carter en zijn mecenas 
Lord Carnarvon poseren voor de camera van koningin Elisabeth of van prins Leopold. 

Lady Winifred Burghclere, de zuster van Lord Carnarvon, schreef later aan koningin 
Elisabeth dat dit portret het mooiste was dat ooit van haar broer was gemaakt.

© Koninklijk Paleis, Brussel. Persoonlijke fotoalbums van koningin Elisabeth.

PRAKTISCHE INFO
TGV-station Luik-Guillemins – Espace Muséal  
Van 14/12/2019 tot 31/05/2020
Alle dagen geopend van 10u tot 18u30
Tickets online bestellen: www.europaexpo.be
Reservaties groepen en rondleidingen: 04/224.49.38 
Gecombineerde tickets B-Dagtrips NMBS
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Laurent Bavay, voormalig directeur van de IFAO,  
over het EOS-project “Pyramids & Progress”  
en de inbreng van het Fonds Jean Capart... 

Laurent Bavay, doctor in de Geschiedenis, Kunst 
en Archeologie, is titularis van de Leerstoel 
Egyptische Archeologie aan de Université Libre 
de Bruxelles. Zes jaar lang leidde hij het Centre 
de Recherches en Archéologie et Patrimoine 
(CReA-Patrimoine), dat alle programma’s voor 
archeologisch onderzoek van de Brusselse 
universiteit samenbrengt. Zijn onderzoek 

betreft onder meer de Necropolis van Thebe in Luxor, waar hij sinds 
2009 de gezamenlijke archeologische missie van de ULB en de 
Universiteit van Luik leidt. In 2015 werd hij aangesteld tot directeur 
van het Institut Français d’Archéologie Orientale van Caïro (IFAO), 
als eerste buitenlander aan het hoofd van het oudste en meest 
prestigieuze buitenlandse archeologische instituut in Egypte sinds 
de oprichting ervan in 1880. Toen zijn mandaat in juni jongstleden 
afliep, nam hij bij de aanvang van het nieuwe academisch jaar zijn 
onderwijsfunctie in Brussel opnieuw op. Laurent Bavay is ook lid 
van het Deskundigencomité van het Fonds Jean Capart sinds de 
oprichting ervan.

“Pyramids & Progress” is een EOS-project. Wat behelst dit precies?
“The Excellence of Science” of EOS is een programma gefinancierd door het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique 
(F.R.S-FNRS). Het wil gezamenlijk onderzoek aanmoedigen van onderzoekers die tot 
Nederlandstalige en Franstalige instellingen behoren, en dit in alle wetenschappelijke 
domeinen. EOS vervangt dus de IUA of Interuniversitaire Attractiepolen die op federaal 
niveau werden beheerd. Na de eerste oproep, in 2017, werden 38 projecten geselecteerd 
uit de 269 ingediende voorstellen. Het project “Pyramids & Progress: Belgian Expansionism 
and the Making of Egyptology, 1830-1952” (“P&P”) is er een van. Het is wel opmerkelijk 
dat slechts zes gelauwerde projecten uit de menswetenschappen komen. EOS verzekert 
de ruime financiering van het project voor een periode van vier jaar die op 1 januari 2018 
begon.

Welk doel streeft “Pyramids & Progress” na?
Het voorbije decennium zijn steeds meer werken verschenen die gewijd zijn aan de 
geschiedenis van de egyptologie als wetenschappelijke discipline, vooral in Duitsland en 
in de Angelsaksische landen (in mindere mate in Frankrijk, zelfs al begint de situatie 
daar te veranderen). In ons land lijken weinig egyptologen – met als opmerkelijke 
uitzondering van Jean-Michel Bruffaerts en Bernard Van Rinsveld – geïnteresseerd in 
dit onderwerp en, in het algemeen, in een reflexieve blik op hun discipline. Het is deze 
lacune die het project P&P wenst te vullen via de studie van de razendsnelle ontwikkeling 
die de egyptologie in België begin 20e eeuw onder impuls van Jean Capart kende. Deze 
ontwikkeling moet worden gezien tegen de achtergrond van het industriële expansionisme 
en de Belgische politiek in de tweede helft van de 19e eeuw. Laten we niet vergeten 
dat België toen één van de wereldmachten was. De ambities van ons land bleven niet 
beperkt tot de Congolese kolonie: ook Egypte, met zijn uitzonderlijke strategische ligging, 
kon rekenen op de bijzondere belangstelling van niet alleen de koninklijke familie maar 
ook politici, diplomaten, industriëlen en intellectuelen. Het is vanuit dit onderzoek naar de 
persoonlijke, institutionele en commerciële netwerken van deze verschillende actoren dat 
P&P vertrekt. Zo wil het een beter inzicht krijgen in hoe de egyptologie een topdiscipline is 
geworden in België, in die mate zelfs dat Brussel gedurende enige tijd, zoals Jean-Michel 
Bruffaerts recent aantoonde, ’s werelds “hoofdstad van de egyptologie” werd genoemd.
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Wie werkt mee aan “Pyramids & Progress”?

De initiatiefnemer van het project is Harco Willems, gewoon hoogleraar Egyptologie aan 
de KU Leuven, die er ook de coördinatie van verzekert. Maar daar een dergelijk onderwerp 
veeleer onder de hedendaagse geschiedenis valt dan onder de egyptologie, brengt het 
project historici van de moderne tijd samen met egyptologen van de KU Leuven, de 
Universiteit Gent en de ULB. Daarnaast zijn ook twee musea vertegenwoordigd, het Museum 
Kunst & Geschiedenis van Brussel, dat belangwekkende archieven én de belangrijkste 
egyptologieverzameling van België bezit, en het Musée Royal de Mariemont, waarvan de 
geschiedenis nauw is verbonden met het Belgische expansionisme in de tweede helft 
van de 19e eeuw via de figuur van Raoul Warocqué. Naast deze “principal investigators” 
binnen elk instelling werden (of worden) binnen P&P verscheidene doctoraatsstudenten, 
postdoc-onderzoekers en technici aangesteld. In totaal werken momenteel 20 aan deze 
instellingen verbonden onderzoekers en technici actief mee aan het onderzoek

Wat zijn de concrete verwezenlijkingen van “Pyramids & Progress”?

Het is belangrijk te onderstrepen dat dit onderzoek op archieven steunt: van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, van het Algemeen Rijksarchief, fondsen van 
industriële maatschappijen, privéfondsen, enz. Wat de egyptologie zelf betreft, hebben 
het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth (EGKE) en de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis van Brussel uiteraard de belangrijkste en rijkste fondsen in hun 
bezit. Maar behalve Jean-Michel Bruffaerts waren slechts weinigen hierin geïnteresseerd, 
zoals blijkt uit het feit dat de archieven van het EGKE nooit zijn geïnventariseerd of zelfs 
niet geclassificeerd. Binnen P&P zijn dus een archivaris en een documentalist aangesteld 
om dit uitzonderlijke fonds op een professionele manier te ontsluiten, inclusief de 
digitalisering van de archieven om hun toegankelijkheid, verspreiding en vooral behoud te 
vergemakkelijken. Daarnaast is een IT-instrument ontwikkeld dat alle deelnemers aan het 
project in staat stelt samen te werken door bibliografische bronnen of archieven te delen; 
ze kunnen ook een gemeenschappelijke gegevensbank ontwikkelen die alle personen en 
instellingen repertorieert die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Belgische 
egyptologie. Het onderzoek moet uitmonden in doctoraatsthesissen (twee liggen al vast) 
of studies gewijd aan de verschillende facetten van het project. Zo is er een studie rond 
de carrière van Jean Capart, via onder meer de archieven het Brooklyn Museum van New 

York (Marleen De Meyer, KU Leuven). Een andere studie is gewijd aan de verdeling van de 
tijdens de Britse opgravingen gevonden objecten die naar het museum van Brussel gingen 
(Athena Van der Perre, KU Leuven). Ook de verzameling Egyptische oudheden van Leopold 
II die na diens overlijden bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in bewaring 
werd gegeven, is het voorwerp van een diepgaande studie (Dorian Vanhulle, ULB), waarvan 

Thebe, 28 januari 2015. Laurent Bavay, directeur van de Belgische Missie in de Necropolis van Thebe, laat de 
tombe van hoogwaardigheidsbekleders van het Nieuwe Rijk zien aan Belgisch minister Elio Di Rupo. © ULB
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de resultaten in de vorm van een tentoonstelling zullen worden voorgesteld. Nog twee 
andere scripties onderzoeken respectievelijk de invloed van buitenlandse denkscholen 
op de Belgische egyptologen (Vincent Oeters, KU Leuven) en de Belgische diplomaten 
in Egypte in de 19e eeuw (Gert Huskens, ULB en UGent). Het team van het Musée de 
Mariemont bestudeert dan weer de Belgische industriëlen in Egypte, met name via de 
archieven van het Henegouwse bedrijf Baume & Marpent, dat tal van kunstwerken in 
Egypte bouwde, waaronder 157 metalen bruggen over de Nijl. Ook de resultaten daarvan 
zullen in de vorm van een tentoonstelling worden voorgesteld. Op het snijpunt van al deze 
onderzoeken werkt het Gentse team (Christophe Verbruggen en Jan Vandermissen) rond 
de netwerken die alle actoren van dit Belgische expansionisme met elkaar verbonden, en 
hun rol in de ontwikkeling van de nationale egyptologie. De eerste resultaten van deze 
onderzoeken werden al voorgesteld op het 12e Internationaal Congres van Egyptologen 
dat in november 2019 in Caïro plaatsvond, alsook tijdens diverse lezingen gehouden door 
de leden van het project, waarvan de lijst te lang is om hier op te sommen (zie daarvoor 
de website van het project: https://www.pyramidsandprogress.be).

Wat is de relatie tussen “Pyramids & Progress” en het Fonds Jean Capart?

Het Fonds Jean Capart en P&P ontstonden bijna gelijktijdig, hoewel dat niet in overleg 
gebeurde. We verheugen ons uiteraard over deze gunstige samenloop van omstandigheden, 
waarin de wens van de familie Capart om het erfgoed en het geheugen van hun voorouder 
te bewaren, wordt gekoppeld aan de belangstelling van de academische wereld voor deze 
sleutelfiguur van de nationale egyptologie. Ik denk dat ze volledig complementair zijn: het 
Fonds Jean Capart mikt vooral op een breed publiek van geïnteresseerden die begaan zijn 
met het behoud van het erfgoed, en de familie Capart zelf bezit ook heel belangrijke en nog 
grotendeels onbekende archieven, terwijl P&P in eerste instantie een universitair project 
is dat moet uitmonden in tal van wetenschappelijke werken rond de geschiedenis van de 
Belgische egyptologie. Beide vullen elkaar dus perfect aan. Maar daarnaast zien we dat nu 
ook een echt partnerschap tot stand komt: onlangs heeft het Fonds Jean Capart zijn officiële 
steun verleend aan P&P via een overeenkomst met de ULB om Jean-Michel Bruffaerts 
gedurende twee jaar, vanaf februari 2020, in het project in te schakelen. Ik verheug mij 
echt over deze nauwere samenwerking, zelfs al hebben verscheidene leden van ons team 
hun medewerking al verleend aan het deskundigencomité van het Fonds Jean Capart.

Gizeh, 28 januari 2019. Bezoek aan de Piramiden. Brigitte Macron, echtgenote van de President van de Franse Republiek, met 
naast haar de Franse minister van Cultuur Franck Riester (links) en de directeur van het IFAO, Laurent Bavay (rechts). ©MoA. 
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Vanwaar die belangstelling van de ULB voor Jean Capart?

Het is aan de ULB dat Jean Capart zijn universitaire studies deed en dat hij in 1898 zijn 
doctoraat in de rechten haalde, met een scriptie over het strafrecht in het oude Egypte. 
Dit werk leverde hem een reisbeurs op waarmee hij in het buitenland les kon volgen bij 
de grote egyptologen van zijn tijd: Pieter Boeser aan de universiteit van Leiden, Alfred 
Wiedemann aan de universiteit van Bonn, William M. Flinders Petrie aan het University 
College in Londen, en Gaston Maspero in Parijs. In Brussel ontmoette Capart belangrijke 
figuren uit het Belgische intellectuele leven, waaronder Eugène Goblet d'Alviella. De open 
geest die de vader van de Belgische egyptologie kenmerkte, is wellicht in grote mate 
ingegeven op de principes van vrij onderzoek die aan de ULB golden. Maar uiteraard 
koestert ook buiten de ULB elke egyptoloog die zich voor de geschiedenis van onze 
discipline in België interesseert belangstelling voor de figuur van Jean Capart.

Waarom is voor Jean-Michel Bruffaerts gekozen?

Jean-Michel Bruffaerts was een van de eersten die zich toelegde op de geschiedenis van 
de Belgische egyptologie, en vooral haar grondlegger. Zijn eerste artikel over dit onderwerp, 
dat over de reis van koningin Elisabeth naar Egypte ging, dateert van 1998, en sindsdien 
heeft hij een vijftiental studies gepubliceerd die evenzoveel belangrijke bijdragen tot dit 
onderzoeksgebied zijn. Hij geldt trouwens internationaal als dé Jean Capart-kenner. Het is 
geen toeval dat onze Duitse collega’s op hem een beroep deden voor een artikel, “Brussel, 
hoofdstad van de egyptologie”, dat in 2013 verscheen in een bijlage van het prestigieuze 
Zeitschrift für ägyptische Sprache. En het is al evenmin toeval dat hij ook het hoofdstuk 
over België mocht opstellen in A World History of Egyptology dat in 2020 bij Cambridge 
University Press zal verschijnen. Ook zijn rol in de oprichting van het Fonds Jean Capart 
illustreert zijn engagement, want tot dan toe was het op persoonlijke titel en uitsluitend in 
zijn vrije tijd dat hij zijn onderzoek voerde.
In 2012 organiseerde de Belgische ambassadeur in Caïro, Bruno Nève de Mévergnies, 
een colloquium gewijd aan de Belgische archeologie in Egypte (vergezeld van een boek, 
Ceci n’est pas une pyramide… Een eeuw Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte, 
verschenen bij Peeters). Aan de zijde van alle directeurs van de Belgische missies was 
Jean-Michel gevraagd een voordracht te houden over Jean Capart en de eerste Belgische 
opgravingen in Egypte.

Hij vertelde ons toen over zijn plannen om een biografie van de illustere Brusselaar te 
schrijven. Al snel vatten we het idee op om een onderzoeksproject op te starten dat 
Jean-Michel in staat zou stellen zich voltijds aan zijn onderzoekswerk te wijden. Onder 
anderen Eric Bousmar, historicus aan de Université Saint-Louis in Brussel en lid van het 
deskundigencomité van Fonds Jean Capart, werkte hieraan mee. Helaas kon het project 
om budgettaire redenen niet tot een goed einde worden gebracht. Toen Harco Willems in 
2017 het initiatief nam om P&P als kandidaat voor het EOS-programma voor te stellen, 
was Jean-Michel dan ook de logische keuze

Wat is de rol van Jean-Michel Bruffaerts binnen “Pyramids & Progress”? 

Dankzij zijn aanstelling bij P&P kan Jean-Michel zich voltijds wijden aan het schrijven van 
deze wetenschappelijke biografie van Jean Capart. Het werk is al vrij ver gevorderd en er 
is al heel wat materiaal verzameld, maar hij kon het onmogelijk enkel in zijn vrije tijd tot 
een goed einde brengen. Gezien de centrale rol die Jean Capart in de ontwikkeling van 
de Belgische egyptologie heeft gespeeld, zal dit werk een soort “ruggengraat” vormen 
waaraan de gespecialiseerde studies van de andere leden van het project kunnen worden 
gehecht, studies gewijd aan een specifiek aspect van de carrière van de egyptoloog of 
aan de context van zijn werk. Ik twijfel er niet aan dat dit boek, dankzij het schrijftalent 
van Jean-Michel, ook voor het grote publiek 
toegankelijk zal zijn. Het wordt een biografie 
die het werk van onze illustere voorganger 
alle eer aandoet. Kortom, een schitterende 
gezamenlijke verwezenlijking van het Fonds 
Jean Capart en ons project!

Maar P&P is vóór alles een samenwerkings-
project. De grondige kennis van Jean Caparts 
archieven die Jean-Michel in de loop der jaren 
heeft vergaard, zal een belangrijk hulpmiddel 
zijn voor het team, terwijl hijzelf uiteraard zal 
kunnen putten uit de onderzoeken die nu al 
gedurende bijna twee jaar worden verricht en 
waarbij hij ook zal worden betrokken.



Bijna een eeuw geleden, op 18 februari 1923, vond in Egypte, in de Vallei der Koningen, 
de officiële inhuldiging van de grafkamer van farao Toetanchamon plaats. Dit evenement, 
dat wereldwijde media-aandacht kreeg, vond bijzondere weerklank in België, want het 
was aan koningin Elisabeth dat de eer toekwam deze plechtigheid te leiden. Bij die 
gelegenheid werd de echtgenote van koning Albert I vergezeld van haar zoon, prins Leopold 
(de toekomstige koning Leopold III) en van Jean Capart, de pionier van de Belgische 
egyptologie. Hoe is deze reis verlopen? Wat was haar impact op de Belgische egyptologie? 
In welke omstandigheden werd de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth opgericht? 
Waarom gold Brussel tijdens het interbellum als ’s werelds hoofdstad van de egyptologie? 
En tot slot: waarom werd recent een Fonds Jean Capart opgericht? Het zijn deze vragen 
die historicus Jean-Michel Bruffaerts zal beantwoorden. Vergezeld van H.K.H. prinses 
Esmeralda van België, de kleindochter van koningin Elisabeth en Erevoorzitster van 
het Fonds Jean Capart, zal hij vaak onuitgegeven foto's en documenten voorstellen, de 
meeste afkomstig uit de officiële en persoonlijke archieven van de Belgische koninklijke 
familie.

Reserveer nu al uw plaatsen voor dit uitzonderlijke diner-debat!

Normale prijs: 110 euro / Speciale prijs voor de sympathisanten van het Fonds Jean Capart: 90 euro
Gelieve het bedrag dat met uw reservatie overeenstemt over te maken op de rekening “Hulencourt - Projet 

Capart” nr. BE34 0018 7493 1790 met als mededeling: “Hulencourt - Projet Capart”.

INFO EN RESERVATIES UITSLUITEND VIA E-MAIL :  BAUFALMA@GMAIL.COM

HULENCOURT FESTIVAL
DONDERDAG 12 MAART 2020, DINER-DEBAT 

”DE KONINGIN, DE EGYPTOLOOG EN DE FARAO”
SPREKER:  JEAN-MICHEL BRUFFAERTS

Met de medewerking van H.K.H Prinses Esmeralda  
van België, Erevoorzitster van het Fonds Jean Capart.

Onder de hoge bescherming van Hunne Koninklijke  
Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire.

“Elke persoon die ten minste twee blokken aan de piramide 
schenkt, mag de graftombe van Nakht gratis bezoeken.”

Opschrift aangebracht op de top van de piramide. Pasen 1929. 

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert Hulencourt Festival, onder bescherming van de heer 
Baudouin Falmagne, een uitzonderlijke avond met historicus Jean-Michel Bruffaerts, weten-
schappelijk coördinator van het Fonds Jean Capart.

Jean-Michel Bruffaerts et la  
Princesse Esméralda à Elkab.

De inhuldiging van de in het Jubelparkmuseum gereconstrueerde graftombe van Nakht vond op 30 juni 1928 plaats. 
De wandschilderingen schetsen een kleurrijk beeld van het leven in het oude Egypte. Om fondsen te werven, 
bedacht Jean Capart deze piramide, die is gemaakt van door de bezoekers gekochte blokken.

© KMKG-MRAH.
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STEUN HET FONDS

U kan ons project blijven steunen door een gift te doen op de bankreke-
ning van 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 een belastingverlaging van 45% van het 
daadwerkelijk gestorte bedrag.

WWW.JEANCAPART.ORG

HET FONDS JEAN CAPART 

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

Voor giften en sponsoring:
Dominique CAPART : fonds.jean.capart@gmail.com
Laura GOYENS : goyens.l@mandate.kbs-frb.be

CONTACTS

SITE

Verantwoordeli jke uitgever: Dominique Capar t, 73, Roger Vandendriesschelaan, 1150 Brussel.


