
 
 
Introductie 
 
Een student Oude Nabije Oosten Studies vertelt hoe jouw eerste jaar bij deze opleiding er uit zal zien. 
 
 
Hoorcollege 
 
Titel 
Hoe verdween het grote leger van Cambyses in de Egyptische woestijn? Een antwoord uit Leidse 
opgravingen in de oase Dachla 
 
Korte omschrijving 
Herodotus vertelt het verhaal dat de Perzische koning Cambyses een groot leger van 50.000 man in het 
zuiden van Egypte de woestijn in zond en dat dit leger tijdens een zandstorm spoorloos verdween. Dit 
verhaal spreekt erg tot de verbeelding, maar tijdens opgravingen in de oase Dachla werd een Egyptische 
tempel gevonden die een geheel nieuw licht werpt op deze geschiedenis. Herodotus had misschien 
deels gelijk, maar de ware toedracht was verrassend anders. Tijdens dit college worden de nieuwe 
vondsten besproken en wat deze betekenen voor de geschiedenis van Egypte.  
 
Docent: Prof. dr. Olaf Kaper (o.e.kaper@hum.leidenuniv.nl) 
Olaf Kaper is Hoogleraar Egyptologie en werkt jaarlijks mee aan opgravingen in Egypte in de oase 
Dachla en in Berenike aan de Rode Zee. Hij houdt zich graag bezig met de religie en geschiedenis van 
Egypte in de tijd van de buitenlandse overheersingen vanaf c. 1000 v.Chr.  
 
 
Werkcollege 
 
Titel 
Sargon, de legendarische koning 
 
Korte omschrijving 
In Turkije is een unieke tekst gevonden waarin de fantastische avonturen van een koning genaamd 
Sargon staan opgetekend. Tijdens dit werkcollege lezen we de tekst in vertaling en proberen we te 
achterhalen of dit een parodie is en hoe dit past in de wereld van Oudassyrische kooplieden die in 
Turkije actief waren rond 1875 v.Chr.  
 
Docent: Dr. Jan Gerrit Dercksen (j.g.dercksen@hum.leidenuniv.nl) 
 
 
Q&A 
 
Heb je nog vragen over de opleiding? Dan kan de student die hier allemaal beantwoorden! 
 
 
Voorbereiding 
In de ruïnes van de oude stad Kanesj in Turkije zijn duizenden kleitabletten gevonden die 
hoofdzakelijk gaan over de handel van Assyrische kooplieden die daar woonden. Onder deze teksten is 
er een die grote aandacht heeft gekregen vanwege zijn inhoud: de tekst over koning Sargon uit c. 1875 
v.Chr. Er bestaan nu verschillende interpretaties van. 
 Vergelijk een deel van “Sjulgi A” (Sjulgi was koning over Sumer van 2094-2047 v.Chr.) met de 
Sargontekst. Zijn er overeenkomsten? 
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De Sargontekst in de vertaling van B. Alster
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