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Voorwoord.

Op 4 november 2022 is 100 jaar geleden dat het graf van koning Toetanchamon 

gevonden werd.  

Dit boek is een ode aan Lord Carnarvon, Howard Carter en Harry Burton en 

natuurlijke alle andere leden van het team en verdere medewerkers. 

Maar in het bijzonder aan de eerste drie waarom? 

Aan Lord Carnarvon omdat hij de geld middelen ter beschikking stelde, eerst 

voor de vele jaren dat men nodig had om het graf te vinden en daarna de jaren om 

het uit te ruimen. 

Aan Howard Carter, die het onmogelijke mogelijk maakte door zijn intense wil 

en doorzettingsvermogen, om het graf te vinden en te blijven zoeken tot hij het 

eindelijk gevonden had en dan de jaren van onderzoek en uitruiming van de 5350 

objecten uit het graf en de vele problemen die hij op zijn pad tegen kwam en 

natuurlijk de tegenslag van het te vroege overlijden van Lord Carnarvon, maar 

alles heeft hij overwonnen en hij heeft het hele project tot een geweldig einde 

gebracht waar wij vandaag de dag nog van kunnen genieten in het museum in 

Caïro en hier in Luxor van het graf in het Dal der Koningen. 

Maar ook aan Harry Burton die voor die tijd geweldige foto's heeft gemaakt, 

1200 in totaal op glasplaten en deze zijn nog steeds geweldig om naar te kijken, 

je kan haast niet stoppen. 

Gelukkig ligt nu alles beschermd opgeslagen in het ‘Griffith institute’ een 

onderdeel van de Universiteit van Oxford in Engeland. 

Zowel alle informatie van dagboeken en alle notities van iedereen die wat heeft 

geschreven van het team en de glasplaten met de foto's van Harry Burton.

Mijn plan om een boek te maken heb ik al heel lang, maar ja ik moest wachten tot 

het tijd er voor was. 

In de tussentijd heb ik niet stilgezeten en heb alles bij elkaar verzameld wat ik 

maar kon vinden. Ik weet nu dus van alles precies waar het stond in het graf. 

Ik hoop dat u er veel plezier van mag hebben met het lezen over het werk van 

Howard Carter en zijn team. 

En geniet ook vooral van de prachtige foto's,  bijna 900 in totaal.
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Tweede seizoen.

03 oktober 1923 tot 09  februari 1924,  volgens het dagboek van Howard Carter.

14 november 1923 tot 23 februari 1924 volgens het dagboek van Arthur Mace.

De gebeurtenissen van dit tweede seizoen:

30 november 1923: Het uitruimen en verpakken van de objecten uit de voorkamer  is 

dan klaar. 

1 december 1923: Voorbereiding voor het werk in de grafkamer vanaf,  

3 januari 1924: Het moment waarop alle deuren van de grafschrijnen werden geopend, 

waardoor Carter en zijn team de kwartsiet sarcofaag van Toetanchamon voor de eerste 

keer bekijken.

12-februari 1924: Opening van de sarcofaag.  Dagboek Arthur Mace

Maar er moest ook nog opgeruimd worden, KV15 werd in gebruik genomen als 

laboratorium en alle spullen die uit het graf kwamen gingen daar eerst heen en zo gaf 

Carter de order op 22 oktober 1923, om het plein voor KV15 te egaliseren en glad te 

maken. Dit om hier voldoende ruimte te hebben voor het fotograferen en restaureren van 

de objecten, 75 man werd hier aan het werk gezet 25 mannen en 50 jongens. 
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Dit werk was klaar op de 24 oktober 1923, nu moesten de gaten die in het pad zaten van 

de graf van Toetanchamon naar KV15 nog dicht worden gemaakt.

Na het puin wat het vorig seizoen dat over het graf was uitgespreid opgeruimd te hebben, 

kan dat nu hergebruikt worden om aan de zuidzijde de boel aan te vullen waar de hutten 

hebben gestaan.

En dit moest ook gebeuren aan de zuidzijde bij de ingang van het graf KV09 van Ramses 

VI, dit werk werd uitgevoerd door Reis Ahmed met 10 mannen en Reis Hussein Abu 

Owad met 20 jongens. 

Daarna ging Reis Hussein verder met de mannen om de gaten in het pad te dichten van 

KV62 naar KV55, waar Harry Burton zijn donkere kamer had gemaakt. 

Het laboratorium KV15 was nu geopend en alle voorbereidingen waren voltooid en alle 

materialen werden daarin verzameld en ditzelfde was ook zo in KV04 dat dienst deed als 

magazijn. 

Er werd matwerk aangebracht in het eerste gedeelte van het laboratorium KV15. 

Callender begint met het aanleggen van elektrische draden in het graf van Toetanchamon 

en in KV55 de donkere kamer van Harry Burton. 

Dit was allemaal klaar op 1 november 1923. 

Hierna moest Carter naar Caïro voor het probleem van de bezoekers. 

Carter had verzocht dit op één maal in de week te houden.

Dit koste enorm veel tijd want alles moest de dag ervoor opgeruimd worden en alle losse 

zaken moesten weggehaald worden, gereedschappen opgeborgen, kortom alles glad. 

Dan een dag de bezoekers en de dag ernaar moest eerst alles wat ze nodig hadden weer 

naar het graf gebracht worden. 

Dit koste zoveel tijd wat ze helemaal niet konden missen dus laat staan als er meerdere 

bezoeken per week zouden zijn. 

Maar gedurende de gehele opgraving heen van vele jaren, bleef de regering maar van 

gedachten veranderen en het heeft Carter vele reizen en dus enorm veel tijd naar Caïro 

gekost om erover te praten.

Half november was Carter weer terug in het Dal der Koningen samen met Mace en 

Merton en kon het graf op 19 november1923 weer worden geopend om werk te 

verrichten en er werd ook een goede houten deur voor de ingang van het graf geplaatst.

Ook was er weer een lunch in KV04 op 19 november 1923 voor de eerste keer dit 

seizoen, met Bethell, Merton, Mace, Burton en Callender.

Op 20 november hadden ze elektriciteit in de voorkamer en de grafkamer.

En op 21 november heeft Harry Burton de laatste foto's gemaakt van de voorkamer met 

de spullen die er nog in waren en daarna is het verdere  leeghalen begonnen, dat was 

voltooid op 30 november 1923.



20



21

28 november 1923. 

Op deze dag zijn de laatste objecten die nu nog in de voorkamer stonden verpakt en klaar 

gemaakt voor transport naar KV15.

De volgende morgen de 29ste november hebben we heel vroeg in de morgen de objecten 

weggebracht en naar het laboratorium KV15 gebracht, voordat de bezoekers kwamen. 

Daarna hebben we het ka-beeld ingepakt dat nog aan de oostzijde bij de ingang van de 

grafkamer stond en de volgende morgen 30 november snel verhuist naar het 

laboratorium.

En daarna het tweede ka-beeld aan de westkant van de ingang naar de grafkamer 

ingepakt en ook verhuist

De scheidingswand tussen de voorkamer en de grafkamer getest en we vonden het goed 

dat het alleen opgetrokken was van kalksteen en onregelmatige splinters, die ook van 

kalksteen waren.
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Het heropenen van de grafkamer.

Op 1 december 1923 is de grafkamer heropend en het werk daaraan begonnen.

Er moest een houten wand gemaakt worden tussen de schrijn en de tussenwand die moet 

worden verwijdert, dit is om de schrijn de beschermen.

Ook ging nu het stuk eruit wat we nu als het verloren stuk beschouwen. 

Want de originele doorgang is veel te klein om de spullen eruit te kunnen halen. 

Ze beginnen met het bovenste deel van de houten latei en daar blijkt niets achter te zitten. 

De muur bleek te bestaan uit allemaal stukken kalksteen en vuursteenblokken. 

Ook was er een bak om de beschilderde stukken op te vangen die nu loskwamen van de 

schildering die helaas verwijderd moest worden.

De volgende dag is het grootste stuk van de scheidingswand verwijderd, de structuur van 

de muur was van verbazingwekkend slecht vakmanschap. 

Deze omvang van de doorgang moeten de oude Egyptenaren ook nodig gehad hebben 

om de grote schrijnen en kroonlijsten binnen te brengen. 

Deze zullen dus eerst binnengebracht zijn en daarna hebben ze de tussenmuur gemaakt.

Gelukkig konden de scènes die verwijderd moesten worden weer gereconstrueerd 

worden. (zie de beschrijving van de grafkamer negende seizoen)

Op 5 december is het slopen van de scheidingswand voltooid en een deel van het houten 

scherm kon worden verwijderd.

Nu dat de scheidingsmuur is verwijderd is er een magnifiek uitzicht op de schrijn in de 

grafkamer. 

Op 6 december is de gehele houten beschermingswand verwijderd en Burton heeft 

prachtige foto's gemaakt terwijl de schrijn daar onaangeroerd stond.

Door het optillen van de houten delen van de fries die eindigde op de bovendorpel en de 

kroonlijst, werden de draaipunten van de deuren uit hun kasten bevrijd en konden de 

deuren van de eerste schrijn geopend worden. 

Maar eerst worden nu de objecten rondom de schrijn gefotografeerd en verwijderd.
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Albasten lamp op een voetstuk

CNR. 173, BNR.P0657, museum nr. JE 62111

De lamp staat op zijn originele plaats en is gemaakt van 

albast/calciet. 

De lamp staat op een voetstuk en wordt geflankeerd 

door aan iedere zijde een Heh-teken en die dragen de 

cartouches van de koning en het levensteken de anch. 

Aan de zijkant is een riet te zien en de Heh-tekens zitten 

op papyrus bloemen.

Langs de lamp is de olie te zien die er ooit heeft 

ingezeten waarschijnlijk sesamolie. Dat wil zeggen dat 

de lamp tijdens de begrafenis heeft gebrand. 

Als de kelk van deze calciet-lamp brandt, dan zie je dat er aan twee zijden aan de 

binnenkant scènes zijn geschilderd die anders onzichtbaar zijn. 

Het tafereel wat op de lamp is te zien is van koningin Ankhesenamon die de zittende 

koning de symbolen van honderden - duizenden jaren presenteert, de andere kant draagt 

de prenomen en nomen van de koning tussen horizontale banden van een bloemblad 

ornament.



30

Albasten calciet lamp in een bloemfiguur

CNR.174, BNR.P0656,

museum nr. JE 62112

De positie van deze lamp was in 

het midden, voor de deuren van 

de eerste schrijn. 

De lamp is gemaakt in de vorm 

van een grote blauwe lotus 

bloem, aan weerszijden 

geflankeerd door een witte lotus.

 

De kelkblaadjes van elke beker zijn subtiel aangebracht, maar er zit geen verf op de 

lamp, de gehele lamp is gesneden uit één blok steen.

En het is duidelijk dat hij is gebruikt, waarschijnlijk met de begrafenis nadat de deuren 

van de schrijnen waren gesloten is hij daar voor de deuren neergezet en brandde daar tot 

dat de olie op was, want er zaten sporen van olie resten in de kelken van de bloemen.

Zilveren trompet met een gouden rand Sheneb genaamd

CNR.175, museum nr. JE 62007

De trompet lag in de 

zuidoostelijke hoek van de 

grafkamer, op de grond onder de 

calciet-lamp CNR. 173. 

De trompet was gewikkeld in een 

riet, het onderste deel van de 

trompet loop uit op een kelk en is 

gegraveerd met een krans van 

kelkblaadjes en krullen om een 

lotusbloem te vertegenwoordigen.

Ook staat er een afbeelding op van de drie goden Ptah, Amon en Horus en helemaal 

onderaan zit een gouden band. 

In de trompet is een beschermende houten kern aangebracht met een veelvormige 

decoratie in kleur en klaarblijkelijk gemaakt om te voorkomen dat het tijdens het 

transport wordt platgedrukt. 

Deze houten kern is los en kan zo in en uit de trompet worden geschoven. 
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De trompetten van Toetanchamon.

De trompetten zijn twee militaire muziek instrumenten die zijn gevonden in graf KV 62, 

de trompetten hebben geen ventielen, maar met behulp van wisseling van de mond 

posities kunnen diverse natuurtonen zoals grondtoon, octaaf, kwint en terts gespeeld 

worden. 

In de zilveren trompet is een houten blok gevonden, in dezelfde vorm als de trompet, dat 

mogelijk als demper diende, versierd met lotus bloemen in prachtige kleuren. 

De kelk van de zilveren trompet is versierd met afbeeldingen van Ptah, Amon en Horus.

De bronzen trompet CNR. 050GG  is gevonden in kist CNR. 050 in de voorkamer.

Sinds de ontdekking hebben de trompetten van Toetanchamon meerdere avonturen 

doorstaan. 

Bij de eerste poging de zilveren trompet te bespelen, waarbij er een modern mondstuk op 

de trompet was gezet, brak deze.

Met veel moeite kon hij uiteindelijk weer worden gerestaureerd en in 1939 werden beide 

trompetten succesvol bespeeld tijdens een radio-uitzending vanuit Egypte van de BBC. 

Nadien is de trompet niet of nauwelijks meer gebruikt. 

Tegenwoordig liggen beide muziekinstrumenten in het Egyptisch Museum te Caïro.



32

Magische standaard, CNR.181, museum nr. JE 62359

Deze standaard behoord tot de 

magische objecten en is 

gevonden naast de eerste schrijn 

in de grafkamer.

Het is gemaakt van hout en 

gevernist met zwarte vernis en is 

44,5 cm hoog. 

Het is een HES-vaas tussen 2 

pylonen.
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Roeispanen

CNR.183, 182, 184, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, BNR. PO590, museum nr. 

JE 61372, 61373, 61271, 61670, 61669, 61668, 61667, 61666, 61665, 61664, 61663

Op de grond tussen het heiligdom en de noordmuur lagen magische roeiriemen om de 

koninklijke bark over de wateren van de onderwereld te vervoeren.

Ze zijn gemaakt van hard rood hout en daar overheen een zwart harsachtig materiaal. 

Aan een kant stond een oog afgebeeld in gele verf.
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Twee kleinen schrijnen

CNR. 193, BNR. P0590, p0674, museum nr. JE 61489

De schrijntjes staan aan het eind achter de roeispanen op de grond in de noordwest hoek 

van het graf.

Een paar houten kiosken op een rechthoekig voetstuk bedekt met een zwarte vernis.

Tussen de twee kiosken veren van leisteen.

Elke kiosk bevatte twee blauwe faiencebekers de onderste bevatten gedroogd materiaal.

De lichtblauwe bekers waren zo geplaatst, één op de grond en de andere op de kop 

erbovenop.

In de rechter schrijn was het echter omgevallen en het materiaal wat erin zat lag over de 

vloer, het was een lichtbruin poeder dat enigszins was gaan klonten.

Het was natron met een zeer klein deel aan keukenzout maar geen sulfaat.

De andere potjes ruw donkerblauw plateelwerk in de linker kiosk, waren ook omgevallen 

op hun kant, ze waren oorspronkelijk ook op elkaar geplaatst maar hier zat een rood 

harsachtig materiaal in de bekers en waren door het omvallen aan elkaar gaan kleven. 

Dit is hars dat lijkt op de zwarte lak aan de buitenkant van de kiosken.

De deuren van de kiosken waren met een koord gesloten en verzegeld, één zegel ontbrak 

echter, op het zegel op de deuren van de linker kiosk stond Horus en een uraeus.
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Anubis emblemen

Beiden stonden nog op hun originele plaats CNR. 194 in de hoek van de noord- en de 

westmuur en CNR. 202 in de andere hoek de zuidwest muur.

Het zijn sobere gouden emblemen van Anubis opgehangen aan lotusvormige palen die 

ongeveer 5 of 6 voet hoog stonden. 

Deze palen stonden in albasten potten en die stonden weer op rieten matten. 

Een symbolische huid van een dier, opgehangen aan een paal door een lange dunne staart 

die eindigt in papyrus bloem  gemaakt van hout, bedekt met gips en verguld, de staart 

van dikke koperen "draad" gedraaid rond de paal, de paal van hout, bedekt met gips en 

verguld, eindigde bovenaan in een lotusknop, de basis of voet van massief calciet heeft 

de vorm van een 'bloempot', ze behoren misschien tot de donkere wereld onder de aarde, 

waar de zon is verdwenen in de avond en waar de doden slapen. 

Deze emblemen leiden misschien de doden door dit domein, want was Anubis geen 

sluipschutter van de schemering en stuurde Ra hem niet om Osiris te begraven. 

Maar toch is hun verdere betekenis nog steeds onduidelijk.

CNR. 194 & 202, BNR. P0590, P0673, museum nr. JE 61374.
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De eerste schrijn


