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VOORLOPIGE INVENTARIS 

 

Jan Zandee (1914-1991) 

Jan Zandee werd geboren te Leiden op 9 september 1914. In 1932 begon hij 

aan zijn studie theologie in Leiden, waarin hij in 1940 promoveerde. Daarna 

ging hij aan diezelfde universiteit Egyptische letteren studeren. Ook hierin 

behaalde hij het doctoraat (1960). Na enige jaren werkzaam geweest te zijn 

als o.m. predikant en leraar Hebreeuws, werd hij in 1967 benoemd tot 

wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden ten 

behoeve van het Koptisch en (in het tweede semester 1968-1969) ten 

behoeve van antieke godsdiensten. Gedurende een korte periode (1 januari 

tot 31 maart 1961) gaf hij ook onderwijs in de Egyptologie aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. 

Van 1965 tot 1979 was Jan Zandee buitengewoon hoogleraar in de 

Egyptologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1969 volgde zijn 

benoeming tot ordinarius in de geschiedenis van de antieke godsdiensten en 

hun verschijnselen, en in de Egyptische taal- en letterkunde in de Faculteit der 

Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze leerstoel heeft hij 

bekleed tot zijn emeritaat in 1982. Hij overleed op 23 januari 1991 te Utrecht. 

 

Bron o.a: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 1969-1970, p. 90. 

 

Bibliografie door C. J. Bleeker in: M. Heerma van Voss et al., Studies in Egyptian 

religion dedicated to professor Jan Zandee (Leiden 1982), p. 145-149. 

 

https://repertorium.library.uu.nl/node/2830
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De collectie  

De collectie bestaat uit A. enige correspondentie, B. een kleine verzameling 

collegedictaten en voordrachten. Zandee schonk ook een collectie boeken 

aan de Universiteitsbibliotheek. 

 

A. Correspondentie aan en/of van Jan Zandee 

 

Jan ZANDEE (1914-1991) - Utrecht 

aan 

G.Th.A. CALKOEN (redacteur Haags Cultureel Trefpunt Op Komst) 

1 (1974: 02-07) doorslag 

 

Herman Hendrik van REGTEREN Altena - Amsterdam 

aan 

Jan ZANDEE (1914-1991) 

1 (1973: 17-12) fotokopie, met bijl. 

Circulaire m.b.t. het college 'Inleiding tot de pre- en protohistorische 

archeologie' van de Subfaculteit der Pre-en protohistorie van de Universiteit 

van Amsterdam met als bijl. het collegerooster. 

 

Arie Cornelis NIELSON (1912-1997) (redacteur Studium Generale) – Rotterdam 

aan 

Jan ZANDEE (1914-1991) 

1 (1955: 30-04) 

in juni 2009 aangetroffen in een jaargang van Studium Generale. In 2014 

toegevoegd aan de Collectie Zandee.  

 

NB: voor correspondentie tussen Zandee en Willem Cornelis van Unnik (1910-

1978), tussen 1962 en 1976, zie Archief Van Unnik II.1.1047. 

 

NB: voor bijdragen van Zandee aan de studie van Utrecht, 

Universiteitsbibliotheek, Kopt. Hs. B3.11, B.4.12-13 (eerder Hs. Kopt. Ms. 1), 

met de tekst van de Handeling van Andreas, zie de beschrijving van Hs. 31 A 

11 (link), nrs. 7-11. Voor deze collectie, zie ook Bart Jaski, 'De collectie van 

Koptische handschriften in de Universiteitsbibliotheek Utrecht' , 2018 

(https://bc.library.uu.nl/node/1896), met daarin een verwijzing naar de 

catalogus van Roelof van de Broek. 

 

https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/oclc/965429030
https://bc.library.uu.nl/node/1896
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B. Collegedictaten en voordrachten 

 

De beeldhouwkunst der oude Egyptenaren. 

Dictaat van colleges cultuurgeschiedenis die J. Zandee aan de Universiteiten 

van Utrecht en Amsterdam van 1972-1975 heeft gegeven. 

Autograaf. 406 p.  

Hierbij lijsten van dia's die tijdens de colleges werden vertoond, 

aantekeningen, literatuurlijsten, documentatie en affiches waarop de colleges 

werden aangekondigd. 

 

Al dit materiaal is ook gebruikt voor een aantal voordrachten: 

 

"Meesterwerken van Egyptische beeldhouwkunst". 

Autograaf. 36 p. Met lijst van de dia's die werden vertoond. 4 p. 

 

Voordracht gehouden voor: Ex Oriente Lux afd. Hoorn op 04-12-1975; afd. 

Zutphen op 14-03-1975; afd. Rotterdam op 18-03-1975; Ex Oriente Lux en 

Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum in Amsterdam op 

05-06-1975 (met circulaire waarin de voordracht wordt aangekondigd); Haags 

Cultureel Trefpunt in nov. 1974; Volksuniversiteit Amsterdam jan.-febr. 1975; 

Utrecht Kunstliefde op 25-11-1978; Amsterdam op het Instituut voor Pre- en 

Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam op 31-01-1974; Barlaeus 

Gymnasium Amsterdam op 06-04-1973. 

 

"Egyptische beeldhouwkunst uit de Late tijd". 

Autograaf. 29 p.  

 

Voordracht gehouden op 20-02-1975 te Amsterdam op het Instituut voor Pre- 

en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. 

 

"De oud-Egyptische beeldhouwkunst". 

Autograaf. 17 p.  

 

Voordracht gehouden op 25-04-1978 te Havelte. 

 

Provenance: onbekend. Vermoedelijk gevonden bij de ontruiming van het 

Van Unnikgebouw i.v.m. het verwijderen van asbest. 
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Geschonken boeken 

 

Na zijn overlijden werd een belangrijk deel van de bibliotheek van Zandee 

aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht geschonken. Volgens de electronische 

Aleph catalogus gaat het om 564 titels, gepubliceerd van 1869 tot 1996. In 

WorldCat is een groot deel van deze collectie (557 titels) te vinden via deze 

link (op chronologische volgorde, oudste eerst). Deze lijst bevat zowel boeken 

waarvan Zandee de auteur was als boeken waarvan hij de eigenaar was.  

 

In 1960/1961 werden op instigatie van prof. Quispel en Dr. Zandee microfilms 

en een geprinte versie (in 56 banden) van de Koptische handschriften uit de 

verzameling van de Pierpont Morgan in het Vaticaan aangekocht 

(Bybliothecae Pierpont Morgan codices Coptici photographice expressi uit 

1922). 

 

https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/search?sortKey=DATE_A&databaseList=2474%2C3441%2C2198%2C2274%2C2273%2C2194%2C2229%2C1931%2C3959%2C3557%2C2269%2C3313%2C2267%2C2662%2C3036%2C4126%2C3950%2C638%2C2507%2C1978%2C3879%2C4062%2C4065%2C4023%2C3374%2C3572%2C3450%2C3250%2C283%2C2281%2C3969%2C3448%2C1941%2C3205%2C2237%2C1862%2C2038%2C2236%2C2433%2C1982%2C2796%2C2795%2C2233%2C3967%2C2056%2C2375%2C2175%2C3583%2C3384%2C3582%2C2051%2C3261%2C2328%2C3218%2C1953%2C1875%2C3018%2C2369%2C2006%2C2401%2C2005%2C1674%2C3410%2C1672%2C3652%2C4026%2C3654%2C4028%2C2409%2C3976%2C2407%2C3539%2C1834%2C2221%2C3155%2C2462%2C3551%2C2264%2C3275%2C2262%2C3195%2C2260%2C1920%2C2217%2C2897%2C2259%2C3589%2C2895%2C3225%2C2178%2C3909%2C3986%2C1847%2C3988&queryString=au%3A+jan+zandee&changedFacet=format&overrideStickyFacetDefault=&selectSortKey=DATE_A&scope=wz%3A9286&subformat=Book%3A%3Abook_printbook&subformat=Book%3A%3Abook_thsis&year=all&yearFrom=&yearTo=&author=all&topic=all&database=all&language=all

