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van een dergelijk kistje. Als men het gewelfde deksel optilt, dan ziet
men binnenin kleine oliepotjes in openingen passend.

De mannen in den begrafenisstoet dragen echter nog meer: ons valt
een groote waaier van struisveeren op; in overeenstemming hiermede
kunnen wij de handvaten van zulke waaiers van hout en ivoor, die men
vindt in zaal II, kast C, reconstrueeren.

Bij het opstellen der voorwerpen is er rekening mede gehouden, der-
gelijke reconstructiemogelijkheden, die vanzelfsprekend zijn, in het oog
te laten vallen, en in de overigens nog zeer onvoldoende „voorloopige
catalogus" is getracht de aandacht van den bezoeker op deze mogelijk-
heden te vestigen. Zoodra echter de omstandigheden het veroorloven,
moet men hier veel verder gaan. Zelfs op gevaar af hier en daar een minder
gelukkige onderbreking in de opeenvolging der voorwerpen te brengen,
moeten teekeningen, zoo mogelijk naar oud-Egyptische afbeeldingen naast
de tentoongestelde voorwerpen worden opgehangen, die het gebruik
ervan duidelijk maken, of aanvullen, wat nu aan het origineel ontbreekt.
Weinig bezoekers zullen bijv. bij het bekijken van het groote relief met
de ossenkoppen aan den linkerzijwand in zaal I (Oude en Middelrijk) be-
grijpen, dat daar een kudde door een doorwaadbare plaats gedreven
wordt, en dat daardoor de levendige beweging van één der mannen in
het lichte bootje te verklaren is. In oude graven vindt men vele dergelijke
voorstellingen, die geheel bewaard zijn gebleven. Het is noodzakelijk
zulk een afbeelding naast het relief te hangen, evenals de teekening van
een volledige halskraag gehangen moet worden naast de valkenkoppen
in kast D, zaal I; want deze valkenkoppen houden soms de einden van
bonte snoeren, die den breeden kraag vormden, vast en lagen, zooals men
dit vooral op sarkophagen kan zien, op den schouder van den doode
of den levende.

Als grondprincipe van de opstelling is de chronologische volgorde ge-
kozen. Slechts de vondsten uit het zonnenheiligdom, uit de Vde dynastie,
die grootendeels nog niet konden worden opgesteld, zijn in een afzonder-
lijk kabinet (kab. 2) bij elkaar gehouden, evenals de voorwerpen, door
Dr. Lunsingh Scheurleer uit Engelsche opgravingen in Egypte ver-
worven.

Voltooid kan men de opstelling nog lang niet noemen. Zoowel in weten-
schappelijk opzicht als met het oog op de kunstwaarde, blijft er nog veel
te verbeteren. De opstelling van de schoone skulpturen uit El Amarna
is nog onbevredigend en de prachtige Anubis van donkerblauw glas in
de Hellenistische zaal (zaal VII) verbergt jammerlijk zijn kleurenpracht.
Ook verder moet aan de opstelling in zaal VII nog veel veranderd worden.
De beelden uit het Oude Rijk moeten om tot hun volle recht te komen,
op geschikte wijze worden gereconstrueerd of bevrijd worden van her-


