Persbericht, 03 - 01 - 2011

De Nijl Expeditie

Foto’s en film door Marius van Beek in 1963
29 januari t/m 25 mei 2011

Terwijl in Nederland de beruchte Elfstedentocht van ’63 werd gereden legde Marius van
Beek op film en foto vast wat voor impact de bouw van de Assouandam op de Egyptische
bevolking en het landschap had.
Vanaf 29 januari is in het Allard Pierson Museum de fototentoonstelling

De Nijl Expeditie - Foto’s en film door Marius van Beek in 1963 te zien.
Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige publicatie De Nijl Expeditie door Marius van Beek.
In de tentoonstelling die tot en met 25 mei 2011 te zien is, vertellen de foto’s en filmbeelden van Marius van
Beek het verhaal van het veranderende Nijldal en de impact die de bouw van de Assouandam had op de
locale bevolking en het Egyptische cultureel erfgoed.
Marius van Beek (1921 - 2003)
Als een van de eerste Nederlanders trok de journalist en beeldhouwer Marius van Beek in 1963 op eigen
houtje met een bootje naar het Zuiden van Egypte. Hij had, en dat was in het provinciale Nederland van die
tijd heel bijzonder, in de gaten dat daar een dramatische ontwikkeling gaande was. Door de bouw van de
Assouandam zou een gebied ter grootte van Nederland onder water komen te staan waardoor ontelbare historische schatten verloren dreigden te gaan. En de bevolking, die al eeuwen lang langs de rivier de Nijl woonde zou verdreven worden door de veranderende loop van het water.

De Nijl Expeditie
Bij de tentoonstelling komt de publicatie De Nijl Expeditie uit, waarin Marius van Beek op persoonlijke wijze
verslag doet van zijn tocht van Oosterbeek tot Wadi Halfa. Vóór de zeventiende februari 1963 moest hij met
een afgedankt landingsvaartuig uit de Tweede Wereldoorlog, eigenhandig omgebouwd tot een primitieve
motorboot, op een aanhanger achter zijn auto naar Genua rijden, om vandaar met een vrachtboot over te
steken naar Egypte. Met zijn “Nefertete” wilde hij de Nijl afvaren van Luxor, via de in aanbouw zijnde
Assouandam naar de tweede Cataract bij Wadi Halfa. Een tocht van ruim duizend kilometer tot diep in het
zuiden van Egypte en net over de grens met Soedan.

De publicatie, De Nijl Expeditie neemt je mee op deze tocht
(Formaat: 210 x 250 mm paperback 176 pp. met DVD,
ISBN 978 90 6216 507 0)
auteur Marius van Beek, en is verkrijgbaar in de museumwinkel voor € 24,50.
Voor meer informatie over de publicatie en of bestellingen:
Michael van Beek tel. 06 55 99 76 54 e: michmedia@planet.nl

