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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Huis van Horus, samengesteld
door het bestuur.
De stichting kent hoofdzakelijk twee doelstellingen:
1) ondersteuning van egyptologisch onderzoek in Nederland en
Vlaanderen;
2) het stimuleren van de kennis van, en publieke interesse in het Oude
Egypte.
De door de stichting ontplooide activiteiten hebben positief bijgedragen aan het
realiseren van deze doelstellingen. Daarbij wordt de stichting gesteund door 100
donateurs.
Ten opzichte van 2019 is het aantal ontplooide activiteiten redelijk gelijk gebleven,
maar vanwege de coronacrisis op andere wijze aangeboden. Via het online platform
Zoom is een groot aantal lezingen aangeboden die gratis waren te volgen voor
donateurs en studenten. Niet leden konden tegen een kleine vergoeding van €5,deelnemen. Met name door de coronacrisis zijn ten opzichte van 2019 de inkomsten
gedaald. Lezingen brengen nu eenmaal minder inkomsten binnen dan een fysieke
bijeenkomst in de vorm van een seminar, reis of museumcollege. In voorgaande
jaren werden seminars en andere activiteiten vaak gegeven door bestuursleden. Dit
vraagt een zeer grote tijdsinzet van het bestuurslid, hetgeen vanwege de
persoonlijke situatie van de bestuursleden niet altijd mogelijk is. Een alternatief is
om meer met externe docenten te gaan werken. Het afgelopen jaar bleek daar een
goed startpunt voor. Doordat de lezingen gedwongen online moesten plaatsvinden
konden we veel buitenlandse sprekers uitnodigen om ons te vertellen over hun
onderzoek.
In 2020 en deels 2019 werd prioriteit gegeven aan organisatorische en bestuurlijke
zaken, marketing en bereik en binding aan de stichting in tijden van crisis. Dit heeft
concreet geleid tot:
1) Bestuurswisselingen: nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester en
algemeen bestuurslid;
2) Actieve marketing via Facebook en Instagram met daarbij veel nieuwe
volgers en een groot bereik;
3) Een actieve groep donateurs die ondanks het gebrek aan fysieke activiteiten
betrokken is gebleven bij de stichting.
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Voor 2021 streeft het bestuur naar:
•
•
•
•
•
•

het organiseren van fysieke workshops en seminars;
het online organiseren van lezingen;
actieve werving van donateurs, onder meer d.m.v. social media;
het voorbereiden van een 10-8-daagse reis naar Luxor;
het verhogen van de inkomsten t.b.v. donaties aan studenten, opgravingen,
onderzoek, etc.;
Studenten meer betrekken bij de stichting.

Uiteraard dient vermeld te worden dat een groot deel van deze zaken samenhangen
met de geldende corona maatregelen.

Namens het bestuur van Stichting Huis van Horus,
Esther Monteiro Snepvangers – de Groot, voorzitter
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2. Stichting Huis van Horus
Stichting Huis van Horus is een organisatie voor egyptologie in Nederland en
Vlaanderen. Met het batig saldo uit lezingen, cursussen, seminars en reizen worden
jaarlijks egyptologische en archeologische projecten gesteund. Sinds de oprichting
in 2007 heeft Huis van Horus ca. € 30.000,- kunnen doneren.
Huis van Horus biedt op diverse locaties in Nederland cursussen en seminars aan
over het Oude Egypte. De docenten zijn specialisten op het gebied van de
Oudegyptische taal, kunst en cultuur. Tot haar kernactiviteiten behoren ook
excursies en reizen. Zo gaat Huis van Horus naar Egyptische collecties in Europa
en op reis naar Egypte.
Huis van Horus publiceert ieder jaar Ta-Mery: het enige Nederlandstalige tijdschrift
over het Oude Egypte. Internationaal gerenommeerde egyptologen en pas
afgestudeerden uit Nederland en Vlaanderen publiceren hierin de nieuwste
resultaten van lopend onderzoek – ook onderzoek dat door Huis van Horus
financieel mede mogelijk gemaakt wordt.
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3. Missie en doelstelling
Sinds de oprichting kent Stichting Huis van Horus de volgende doelstellingen:
•
•

Het steunen van egyptologisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen;
Het stimuleren van de kennis van, en publieke interesse in het Oude Egypte.

Voor de stichting liggen beide doelstellingen in elkaars verlengde. Met het
ontplooien van publieke activiteiten worden financiële middelen gecreëerd
waarmee wetenschappelijke projecten kunnen worden ondersteund. Donateurs zijn
vanaf het begin van onschatbare waarde geweest om die doelstellingen mede te
realiseren. Zij staan garant voor het fundament waarop de stichting kan
voortbouwen.
De publieke activiteiten worden door Huis van Horus ontwikkeld, geadverteerd en
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de activiteiten maakt Stichting Huis van Horus
gebruik van externe expertise. Lezingen en cursussen worden verzorgd door
externe sprekers en docenten. Zij ontvangen daarvoor een door het bestuur
vastgestelde vergoeding. Tevens maakt de stichting gebruik van de eigen expertise.
Zo treden bestuursleden op als spreker, docent of reisbegeleider. Omdat die
werkzaamheden niet tot de kerntaken van het bestuur behoren, ontvangen zij
daarvoor een niet-marktconforme vergoeding. Die vergoeding is dezelfde als die
van externe experts.
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4. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Huis van Horus wordt gevormd door:
Esther Monteiro Snepvangers - de Groot
Maud Slingenberg
Hermien Lohrber
Vibeke Berens
Lauren van Kruijssen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

De boekhouding werd deels verzorgd door Karin Boef, voormalig penningmeester
van Huis van Horus. Aan het einde van het jaar heeft zij haar taken overgedragen
aan Hermien Lohrber.
In 2020 zijn Nico Staring en Nicky van de Beek afgetreden als respectievelijk
voorzitter en bestuurslid.
De Raad van Toezicht van de Stichting Huis van Horus wordt gevormd door:
Voorzitter & secretaris
Lid
Lid

dr. Lara Weiss (conservator, RMO Leiden)
dr. Ben Haring (docent, Universiteit Leiden)
dr. Daniel Soliman (conservator, RMO Leiden)
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5. Donateurs
De donateurs van Huis van Horus staan garant voor het fundament waarop de
stichting kan voortbouwen. Donateurs zijn van onschatbare waarde om de
doelstellingen mede te realiseren.
Donateurs steunen het non-profit doel van de stichting middels een jaarlijkse
donatie van € 40,- (1 persoon) of € 60,- (echtpaar/samenwonende).
Donateurs van Huis van Horus ontvangen het tijdschrift Ta-Mery, hebben gratis
toegang tot de jaarlijkse donateursdag (december) en krijgen korting op alle
cursussen, seminars, lezingen en reizen.
Op basis van de lijst met ontvangers van de Ta-Mery, is er geconstateerd dat Huis
van Horus in december 2020 100 lidmaatschappen voor het donateurschap had.
Dit ging om 90 1-persoons lidmaatschappen en 10 echtpaar/samenwonende
lidmaatschappen (110 mensen in totaal). Omdat er in voorgaande jaren niet op een
vast moment is geteld hoeveel leden er waren is het lastig om een goede
vergelijking te maken. Daarnaast had Huis van Horus een groot aantal “spookdonateurs”: donateurs die wel in de administratie vermeld stonden, maar voor het
tweede achtereenvolgende jaar geen bijdrage hebben overgemaakt (zoals
gesignaleerd in het jaarverslag 2019). Tijdens het migreren van de
donateursadministratie naar de nieuwe website zijn alle niet-betalende
donateursaccounts verwijderd. Een andere reden voor het teruglopende aantal
donateurs is de vergrijzing. Voor een deel was dit in verband met overlijden. Ook
werden financiële redenen genoemd voor het beëindigen van het donateurschap.
Vanaf nu zal de telling van donateurs standaard in december gedaan worden, in
verband met de donateursdag en het verkrijgen van de Ta-Mery. Hiermee creëren
we een standaard moment in het jaar om zo voorgaande jaren met elkaar te
vergelijken. Voor 2021 tracht het bestuur uit te breiden naar 120 betalende
donateurs
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6. Activiteiten
In de kern hebben de door Huis van Horus georganiseerde activiteiten betrekking op
het Oude Egypte. Donateurs vinden hun weg naar de stichting vanwege hun
interesse in het Oude Egypte en vanwege het feit dat zij korting krijgen op activiteiten
zoals lezingen, cursussen, seminars en reizen. Ook ontvangen donateurs een
exemplaar van de meest recente editie van Ta-Mery, het populair-wetenschappelijk
magazine van de stichting.
De stichting organiseert tenslotte ook publiekslezingen door internationale sprekers
(ongeveer 1 per 2-3 jaar, maar door de coronacrisis al een langere periode niet) en
Nederlandstalige egyptologen (op onregelmatige basis), meerdere meerdaagse
cursussen, en er is het streven naar tenminste 1 reis of excursie per jaar.
6.1 Lezingen
Huis van Horus organiseert enkele malen per jaar publiekslezingen. Daarvoor
worden externe sprekers uitgenodigd: gevorderde studenten en professionele
egyptologen. De lezingen zijn vaak gekoppeld aan de resultaten van recent
(opgravings-)onderzoek. In 2020 zijn er vanwege de coronacrisis meer lezingen
georganiseerd dan in voorgaande jaren. Deze lezingen vonden plaats via het online
platform Zoom. In 2020 heeft de stichting de volgende sprekers mogen
verwelkomen:
•

17.05.2020 en 02.06.2020 – Sakkara leven in een dodenstad
o Spreker: Nico Staring
o Locatie: Online
o Deelnemers: 100
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•

22.06.2020 – Onderzoek naar de grafkist van Raise Me Up and
Repel My Weariness!' Onderzoek naar de grafkist van Thoetmoses
III
o Spreker: Nick Brown
o Locatie: Online
o Deelnemers: 52

•

14.07.2020 – Wierook en water voor de farao
o Spreker: Konstantin Ivanov
o Locatie: Online
o Deelnemers: 44
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•

13.08.2020 – De Isistempel van Berenike
o Spreker: Roderick Geerts
o Locatie: Online
o Deelnemers: 28

•

27.08.2020 –De piramide van Cestius in epigrafische manuscripten en oude
boekdrukken
o Spreker: Paloma Perez Galvan
o Locatie: Online
o Deelnemers: 22
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•

09.11.2020 – Farao Nefertiti: feit of fabel?
o Spreker: Athena van der Perre
o Locatie: Online
o Deelnemers: 100

•

19.12.2020 - Donateursdag
o Sprekers (2 lezingen): Mathijs Smith, Jonny Russel
o Locatie: Online
o Deelnemers: 46

6.2 Cursussen
Huis van Horus organiseert regelmatig cursussen in eigen beheer. De stichting mag
daarbij gebruik maken van de faciliteiten van het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden en van de Universiteit Leiden.
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De cursussen worden door Huis van Horus zelf bedacht, uitgezet,
gecommuniceerd, en uitgevoerd. Het merendeel van die cursussen wordt door
bestuursleden gegeven, hoewel steeds vaker met gastdocenten wordt gewerkt. In
de toekomst zal die laatste optie vaker benut worden, en ook zal het docententeam
worden uitgebreid. Daarmee wordt de veelzijdigheid van het cursusaanbod blijvend
gegarandeerd.
In 2020 zijn de volgende cursussen gegeven:
•

Schriftelijke cursus Middelegyptisch (digitaal)
o Doorlopend
o Docent: Esther Monteiro Snepvangers – de Groot
o Locatie: thuisstudie
o Deelnemers: 6

6.3 Seminars
Seminars beslaan 1 dag van ten minste 4 lesuren. Daarin wordt 1 bepaald
onderwerp uitgediept. Dat kan met meerdere docenten. Het is de uitgelezen
mogelijkheid om in korte tijd veel over een bepaald onderwerp te weten te komen.
•

Egyptisch tekenen
o 18.10.2020
o Docent: Emmely Koornstra
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 6

6.4 Museumcolleges
Het museumcollege combineert museumbezoek met een kort college. In het college
van twee uur krijgen de cursisten les over de objecten die in het tweede deel van
de cursus, de rondleiding, nader worden bekeken.
In 2020 organiseerde Huis van Horus de volgende museumcolleges:
•

Oudegyptische kunst en vervalsingen
o 17.02.2020
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o Docent: Daniel Soliman
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 6

6.5 Reizen en excursies
In 2020 organiseerde Huis van Horus geen reizen en excursies.
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7. Ta-Mery
Ta-Mery is het jaarlijks magazine voor de vrienden van het Oude Egypte. Het is het
enige Nederlandstalige tijdschrift over het Oude Egypte en verschijnt eenmaal per
jaar. Ta-Mery heeft bijdragen van internationaal gerenommeerde egyptologen,
promovendi, en gevorderde en pas afgestudeerde studenten. Zij publiceren over de
nieuwste resultaten van lopend onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek dat door Huis
van Horus financieel mede mogelijk gemaakt wordt. Ta-Mery wordt volledig in kleur
gedrukt en is voorzien van een mooie kaft.
Sinds de eerste uitgave in 2008 is het tijdschrift verschillende keren van gezicht
veranderd. Zo kwam er een ander, kleiner formaat in 2010, een andere binding in
2013, en ander papier in 2014. Huis van Horus streeft ernaar continue slagen te
slaan met betrekking tot het uiterlijk en de inhoud van het tijdschrift. Dat streven kan
worden gerealiseerd dankzij de verhoogde oplage. In 2019–2020 heeft Ta-Mery een
oplage van 200 stuks. Ta-Mery is gratis voor donateurs van Huis van Horus en losse
exemplaren zijn te koop via de website en in de museumwinkels van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Allard Pierson Museum in
Amsterdam.
Ta-Mery komt sinds 2011 tot stand onder redactie van Nico Staring
(hoofdredacteur) en Veronica Dénis (grafische vormgeving). Nico Staring is in 2020
voor het laatst opgetreden als hoofdredacteur. In 2021 zal Vibeke Berens het stokje
van hem overnemen. De grafische vormgeving is in 2020 tot stand gekomen door
Jimmy Hendrikx. We danken Nico en Veronica voor hun jarenlange inzet. De
hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële auteurs en
eventueel adverteerders, het stellen van de deadlines, richtlijnen en de
eindredactie. De redactieraad bestaat uit bestuursleden en een groep van
vrijwilligers, grotendeels oud-studenten egyptologie.
Ta-Mery 13 (2020–2021) bestaat uit 160 pagina’s en telt zeven bijdragen van
auteurs uit Nederland en Vlaanderen.
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8. Marketing en communicatie
Activiteiten van Huis van Horus worden op de volgende manieren onder de
aandacht gebracht:
•
•
•

Digitale nieuwsbrief (ca. 1000 abonnees), ongeveer eens per maand.
Jaarlijks 1 advertentie in RoMeO Magazine (uitgave van het Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden; ca. 1300 geadresseerden)
Facebook-account (747 per 1 januari 2021 volgers, tegenover 582 in januari
2019)

In 2019 is de nieuwe website van Huis van Horus gerealiseerd, ontwikkeld door
VormFabriek. Dankzij de geïntegreerde webwinkel is het makkelijk om voor
activiteiten in te schrijven, donateur te worden (of het donateurschap te verlengen)
en om de huidige of oude jaargangen van Ta-Mery te bestellen. Ook de
nieuwsbrieven zijn via de homepage te raadplegen. Ondanks de oplevering van de
website zijn het afgelopen jaar enkele bugs aan het licht gekomen. We werken aan
een continue verbetering van de website en voorlichting aan de donateurs over het
juiste gebruik van de webwinkel en het donateursaccount.

Nieuwe website Huis van Horus
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9. Donaties van Stichting Huis van Horus
Tot de kerndoelstelling van Stichting Huis van Horus behoort het steunen van
egyptologisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Daartoe stelt Huis van Horus
individuen en projecten in staat subsidies voor onderzoek aan te vragen. Ook
doneert Huis van Horus aan projecten die bijdragen aan het realiseren van haar
tweede kerndoelstelling, namelijk het stimuleren van de kennis van, en publieke
interesse in het Oude Egypte. Sinds haar oprichting heeft de stichting al ca. €
30.000,- kunnen doneren aan egyptologische en archeologische projecten en
publieke initiatieven uitgevoerd door studenten en onderzoekers uit Nederland en
Vlaanderen.
In 2020 heeft Huis van Horus geen donaties verstrekt en zijn er geen aanvragen
binnengekomen. Dit zal alles te maken hebben gehad met de coronacrisis. Er
waren weinig tot geen conferenties, opgravingen of reizen of andere evenementen
waarvoor men normaliter donaties zou aanvragen bij Huis van Horus.
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10. Financiën / financiële verantwoording
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