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De biografische gegevens zijn bekend en vaak 
herhaald, simpelweg omdat dit het weinige houvast 
biedt dat we met betrekking tot Pleyte’s leven hebben. 
Meteen wordt duidelijk dat Pleyte een Egyptoloog was 
met een omweg. Als zoon van een predikant was het 
niet minder dan logisch dat Willem in de voetsporen 
van zijn vader zou treden. Het ironische feit wil dat 
hij na zijn studie Theologie aan de Universiteit van 
Utrecht geen baan kon vinden. En dus ging hij zich 
steeds meer richten op zijn heimelijke liefde: de studie 
van het Oude Egypte. 

Pleyte’s eerste boek, La religion des pré-Israélites (1862) 
werd genadeloos afgebrand. Hierin beweerde hij dat 
de Egyptische god Seth een oud-Hebreeuwse godheid 
zou zijn. Toch is het een bewonderenswaardige poging 
om zijn vertrekpunt (de theologie) en zijn reisdoel (de 
Egyptologie) met elkaar te verenigen. Een idee in het 
hoofd van een wetenschapper laat zich nu eenmaal 
niet gemakkelijk verwerpen tot het systematisch is 
uitgewerkt, opgeschreven en gepubliceerd. Dat het 
daarna wordt gefalsificeerd is alleen maar een goed 
teken dat de wetenschap zijn werk doet. 

Maar Pleyte’s grootste interesse lag bij hiëratische 
papyri en Dodenboeken. Zijn driedelige Études 
Égyptologiques (1866-1869) bevat o.a. een ver-
taling van de magische teksten op de keerzijde 
van Papyrus Leiden I 348. Voor zijn studie naar 
Dodenboekspreuk 125 vergeleek hij papyri uit Leiden, 
Parijs en Turijn. Hiertoe onderhield hij contact met 
museumconservatoren van over de hele wereld, 
vandaar ook het grote aantal brieven in zijn archief. 

Een tweede tegenslag kwam toen Pleyte in 1869 
solliciteerde als conservator bij het Rijksmuseum 
van Oudheden. De toenmalige directeur Conradus 
Leemans had duidelijk de pest aan Pleyte en wimpelde 
de Egyptoloog af met een aanstelling als conservator 

van de Klassieke en Nederlandse Archeologie. 
Pleyte zette echter door en kweet zich van zijn taak 
(ziehier één van de meest waardevolle lessen voor alle 
Egyptologen). Maar dat de twee het niet met elkaar 
eens waren op veel vlakken blijkt uit hun soms passief-
agressieve briefwisseling. Als het handschrift eenmaal 
is ontcijferd staat in een briefje van 6 augustus 1878 te 
lezen: 

De conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden 
heeft bij dezen de wijzen den directeur van genoemd 
museum mede te deelen, dat de onlangs met zoveel zorg 
ontrolde lijkpapyrus T’thr door den amanuensis bij het 
museum onherkenbaar bedorven wordt, de amanuensis 
beweert dat hij dit doet op last van den directeur. 

Leemans was blijkbaar niet lijfelijk aanwezig voor 
commentaar, maar antwoordde de volgende dag met 
een cascade aan bijzinnen: 

De gevolgen mijner laatste ongesteldheid verbieden 
mij vooralsnog, een mondeling onderhoud over de 
beschuldiging in uw schrijven van 6 jl. jegens den 
amanuënsis, den heer T. Hooiberg, bij mij ingebragt. 

Na gehouden onderzoek is mij gebleken, dat genoemde 
amanuënsis niet buiten mijne lastgeving is gegaan 
en dat uwe verzekering als zou de bedoelde ‘Papyrus 
van T.thr (Tsaho)’ door hem ‘onherkenbaar bedorven 
worden’ allen grond mist. 

Wat aanvankelijk met dat M.S. bij wijze van 
proefneming is geschied, geeft volstrekt geen aanleiding 
of regt tot die hoogst overdreven uitspraak. 

Eene proef die ik laat nemen om den papyrus door 
bedekking met satijnpapier alleen op de meest 
gevaardreigende oppervlakten tegen beschadiging 
te waarborgen, vervolgens op karton bevestigd, in 
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In het archief van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden staan maar liefst 32 grijze kartonnen 
opbergmappen met materiaal van de Egyptoloog Willem Pleyte. Dit is gelijk de reden dat het 
Egyptologische Dispuut dat in 1975 op losvaste basis werd opgericht, naar deze koppige wetenschapper 
is vernoemd. Er had zich dat jaar een recordaantal van tien studenten ingeschreven voor de studie 
Egyptologie, en ‘na enig heen en waar gepraat’ kreeg Pleyte de twijfelachtige eer om als boegbeeld te 
dienen voor het sociale gebeuren.1 Maar zo gemoedelijk als het bestaan van de studievereniging begon, 
zo makkelijk ontwikkelde Pleyte’s loopbaan zich niet.
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Fig. 1: Het bekende portret van Willem 
Pleyte. 

Fig. 2: Correspondentie tussen Willem 
Pleyte en E. A. Wallis Budge van het 

British Museum in Londen.
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opzettelijk tot het doel vervaardigde ramen, behoorlijk 
ten toon te stellen, zal slechts voorlopig, met een gedeelte 
van het M.S., en geheel volgens mijne aanwijzing, dus 
ook op mijne verantwoordelijkheid, genomen worden. 
Eerst wanneer de uitslag overeenkomstig mijne 
bedoeling en mijnen wensch blijkt, zullen de overige 
gedeelten op gelijke wijze behandeld worden. 

Tot zoolang blijven de bladen onaangeroerd in den 
lessenaar waarin zij zich thans bevinden, liggen, nadat 
echter alvorens de menigvuldige plaatsen waar de 
hechting van het oorspronkelijk met de achterzijde op 
het satijnpapier ontbreekt of onvoldoende is, nagezien 
en bevestigd zullen zijn. Ook tot dat laatste heb ik den 
Amanuënsis last gegeven. 

Pleyte liet het echter niet over zijn kant gaan en gaf 
Leemans direct in een sarcastisch weerwoord een 
uitgebreid koekje van eigen deeg: 

In antwoord op uw schrijven van heden 7 Augustus 
1878 heb ik de eer te antwoorden dat uwe handelswijze 
mij bevreemd en leed doet. 

Zoo het waar is wat door den Amanuensis wordt 
verzekerd, dat deze eerst mijne meening zou hooren 

over de verdere behandeling van het manuscript eer hij 
het werk aanvaardde dat tot verder behoud diende en 
hij U medegedeeld heeft, wat ik daarover dacht, dan 
zult gij weten dat onzer beider meening daaromtrent 
geheel verschilt. 

Het werk geschied volgens uwe lastgeving en onder uwe 
verantwoordelijkheid, ook al verrichtte ik het, zou die 
verantwoordelijkheid op U als directeur van de zaak 
blijven rusten; trouwens tegenover wien behoeft gij U 
te verantwoorden, niemand heeft geconstateerd hoe 
de papyrus er uit zag vóór de manipulatiën van den 
amanuensis dan een mijner vrienden, die toch geen 
kenner van het Egyptisch is; had ik er vooruit een 
afschrift van genomen, dan zou nog bij een text als 
dezen waarvan er meerdere zijn het bewijs moeilijk te 
leveren zijn dat werkelijk het stuk is achter uitgegaan 
of bedorven is, en dat er vroeger geschreven stond wat 
ik er gezien had, dat door U na gehouden onderzoek 
gebleken is dat mijn gevoelen allen grond mist, is voor 
mij slechts een bewijs, dat gij zelf niet nauwkeurig den 
papyrus beschouwd hebt, voordat gij uw lastgeving 
hebt uitgesproken. Ik erken gaarne dat zulks voor u ook 
ondoenlijk was, en betreur het dat uwe ongesteldheid 
U verhindert op het museum te komen, of mij te woord 
te staan, deze zaak zoude wellicht anders behandeld 

Fig. 3: De verontwaardigde brief van Pleyte. 
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zijn. Doch ik wil U niet ontveinzen hoezeer het mij 
bevreemd heeft dat door U aan den amanuensis een 
taak werd opgedragen, die mij toekwam te vervullen. 
Moet ik U herinneren dat ik bijna vijf weken lang van 
‘s morgens half tien tot ‘s avonds half negen ben bezig 
geweest om dat kostbaar stuk met de uiterste zorg te 
behandelen; gedurende die behandeling waren mij 
allerlei eigenschappen van het brooze M.S. gebleken, die 
mij voorzichtig maakten tegen beschadiging. Het was 
mij gebleken dat indien een blad een uur of een half 
uur aan de lucht is blootgesteld van elkaar springt en 
dat er geheele stukken afvallen, terwijl de vastgeplakte 
onderzijde blijft zitten alleen door bedekking met iets 
zwaars blijft het stuk in zijn vorige toestand, tallooze 
stukjes vallen er af indien men het blad overeind zet, 
nog meerdere als het wordt opgerold; slechts gebeurd dit 
niet wanneer het rustig ligt op een plat vlak met iets 
zwaars er op een karton of een glasruit. 

2: Evenals bij het papier de gom niet trekt door gelijmd 
papier maar ongelijmd papier, gansch doorzichtig 
maakt zoo ook bij dezen papyrus die geheel zwartbruin 
wordt met bestrijking van den gom en de letters minder 
leesbaar maakt. 

Gij zijt van plan een gedeelte van het handschrift naar 
uwe wijze van zien te doen behandelen, en als het 
slaagt zullen de overige stukken eene beurt krijgen, 
maar slaagt het niet dan is het stuk bedorven, zoo niet 
verloren! 

Ik constateer dat bij expositie aan de lucht, zonder door 
iets zwaars gedekt te zijn, deze papyrus bederft; dat ik 
niet alleen een uur, maar een ganschen dag een blad 
zoo heb zien liggen, en er een bijna een week in den 
lessenaar alzoo heeft gelegen. Dat de amanuensis na 
de eerste proefneming bij mij gekomen is met het blad 
opgerold en dat alle overdekking met vegetal papier en 
gom deze text zoo goed als onleesbaar maakt. 

Ik trek niets terug van mijne beschuldiging die ik U 
schreef, toen ik na de mislukte proefneming op het 
eerste blad bij toeval zag dat die ook werd toegepast op 
een tweede. 

Vermoedelijk zult gij door mijn schrijven niet overtuigd 
zijn dat ik recht had tot mijn klacht; het grieft mij te 
moeten zien, hoe weinig mijne meening geteld wordt, in 
een zaak die voor mij als voor U een levenswerk is. 

Ik erken gaarne uw meerdere kennis en ervaring, 
ik wensch ook volstrekt mijne meening U niet op te 
dringen, ik verlang gehoord te worden, indien ik in 

bescheidenheid mijne meening zeg. En waart gij te 
ongesteld om mij te hooren, waarom dan niet liever de 
zaak uitgesteld? 

Na enig speurwerk (en waardevolle suggesties 
van collega-Egyptologen) kwamen de auteurs van 
dit artikel erachter dat het hier moet gaan om het 
hiëratische dodenboek van Djedhor (AMS 47a in 
het Rijksmuseum van Oudheden, oud nummer: T 
20).2 Deze papyrus van meer dan drie meter lang was 
verworven uit de collectie van Giovanni d’Anastasi, 
handelaar en consul in Egypte. De beroemde beelden 
van Maya en Merit uit Saqqara kwamen ook uit deze 
verzameling. Slechts een deel van de papyrus bevindt 
zich in het museum in Leiden, de andere helft is te 
vinden in het Louvre in Parijs (N 3128). 

De doorslaggevende factor om deze papyri te verbinden 
met de genoemde papyus uit de correspondentie tussen 
Pleyte en Leemans ligt in de (incomplete) genealogie 
die genoemd wordt in de papyri. In beide delen wordt 
de eigenaar van de papyrus, Djed-hor (Teos in het 
Grieks), én zijn vader, Quaphres, genoemd. Leemans 
had wat moeite om de genoemde namen in papyrus 
T20 te lezen. In zijn Description raisonné schrijft hij: 
‘…le prophète d’Amon à Thèbes, nommé Sa-ho ou 
Dsja-ho, le fils du….. Ré-ha-hèt, et de la dame Takel-
hib.’ Het gaat hier om Dd-Hr (Teos) de zoon van wAH-
ib-ra (Quaphres) en tA-or-hb (Tkalibis). Deze namen 
komen overeen met de genealogie in de papyrus van 
het Louvre.

Fig. 4: Conradus Leemans.
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De ‘amanuensis’ in kwestie, de heer Tiemen Hooiberg 
(1809-1897), was een tekenaar en lithograaf die 
uiteindelijk bijna 60 jaar bij het RMO in dienst was. Tot 
de komst van de fotografie waren zijn steendrukken het 
belangrijkste medium om afbeeldingen te maken van 
de vele objecten in het museum, wat te bewonderen 
is in Leemans’ Monumens égyptiens (1839). De 
autobiografie van Hooiberg is recent heruitgegeven 
door Hans Schneider, voormalig conservator aan 
het RMO.3 In het werk wordt echter met geen 
woord gerept over het onfortuinlijke voorval met de 
dodenboekpapyrus. Het is niet bekend in hoeverre de 
papyrus uiteindelijk beschadigd is. Vel 9 lijkt in goede 
staat te verkeren (fig. 5). Het ziet er naar uit dat Pleyte 
vooral gegriefd was dat de taak van het conserveren 
van de papyrus niet hem toekwam, hoewel hij er al 
vele uren aan had gespendeerd. Ook vond hij dat er 
niet voorzichtig genoeg mee werd omgesprongen en 
er lukraak mee werd geëxperimenteerd.  Het feit dat 
de naaste collega’s elkaar niet persoonlijk spraken 
maar hun ongenoegen in lange epistels per brief uitten 
is pijnlijk komisch. 

Ook in andere brieven blijven Pleyte en Leemans 
elkaar buitengewoon koeltjes benaderen: 

De conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden 
neemt de vrijheid aan den Directeur van dat Museum 
in overweging te geven of het wenschelijk ware, dat door 
hem een onderzoek werde ingesteld naar de onlangs in 
Limburg ontdekte Oudheden... 

We zien in Leemans een soms hooghartig heer die 
meende alles zelf beter te kunnen, en in Pleyte een 
uiterst consciëntieus wetenschapper, wat ook blijkt 
uit de mappen vol aantekeningen (veel meer dan al 
zijn voorgangers bij elkaar) die van hem zijn bewaard 
in het museumarchief. In 1881 publiceerde hij zijn 
laatste grote werk, de Chapitres supplémentaires du 
Livre des morts 162 à 174, waarin hij zich wederom 
richtte op het Dodenboek. 

Toen Leemans in 1891 met pensioen ging, volgde 
Pleyte hem op als directeur van het museum. Twee 
jaar laten overleed Leemans, en volgens traditie 
schreef Pleyte het levensbericht van zijn voorganger. 

Fig. 5: Papyrus van Djedhor in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (met dank aan Anneke de Kemp).



34

Hierin is te lezen: 

Toen hij in 1891 zijn eervol ontslag als Directeur van 
het Rijksmuseum van Oudheden aanvroeg en verkreeg, 
was hij 82 jaar oud; ofschoon krachtig had zich de oude 
dag reeds meermalen laten gevoelen. 

Was zijn werk niet dat van een afgeleefd man, zeker 
ware het wenschelijk geweest, dat hij meer van anderer 
krachten had gebruik gemaakt. Alleen in de uitgaven 
der Egyptische monumenten stond de conservator hem 
ter zijde.4 

Nu Pleyte eindelijk aan het roer stond voerde hij 
een aantal verbeteringen door in het museum, zoals 
een gewijzigde opstelling, nieuwe studieruimte en 
uitbreiding van de bibliotheek. Lang heeft hij echter 
niet van zijn positie kunnen genieten, want door 
toenemende last van reuma nam hij in 1903 ontslag. 
Enkele weken later overleed hij, slechts 66 jaar oud. 

Over het privéleven van Pleyte is niet veel bekend, 
behalve zijn huwelijk met Catharina Margaretha 
Templeman van der Hoeven in 1862, hun tien kinderen, 
het huis aan het Rapenburg 83 en zijn vele publieke 
functies. Maar het feit dat hij zich als Egyptoloog toch 
met toewijding wierp op de Nederlandse en Klassieke 
Archeologie, bleef vasthouden aan zijn standpunten 
tegenover zijn eigenwijze baas, een enorme hoeveelheid 
werk verrichte en een berg aantekeningen achterliet 
in het museumarchief, maken van Pleyte een waardig 
boegbeeld voor de studenten Egyptologie in Leiden.

Fig. 6: De buste van Willem Pleyte in de tuin 
van het Egyptisch Museum in Cairo

(foto: Nicky van de Beek).
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Met dank aan Maarten Raven voor de toegang tot het 
archief van het RMO.
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