
 
Willem Pleyte (1836-1903) zandgraf 605, vak J 
Egyptoloog en directeur van het Rijksmuseum van Oudheden 
 
Personalia 
Geboren: 26 juni 1836 te Hillegom 
Zoon van: Cornelis Marinus Pleyte en Gesina Maria van Voorthuijsen 
Gehuwd met: Catherina Margaretha Templeman van der Hoeven op 7 augustus 1862 
te Utrecht 
Overleden: 11 maart 1903 te Leiden 
Begraven: 14 maart 1903 
 
Samenvatting 
Willem Pleyte wordt in 1836 te Hillegom geboren. Hij is van plan om in de voetsporen 
van zijn vader te treden, die predikant is, en gaat daarom na het gymnasium theologie 
studeren. Als hij is afgestudeerd en na twee jaar nog niet is beroepen, verdiept hij zich 
in de Egyptologie. Hij publiceert een aantal artikelen, onder andere over de collecties 
papyri van Leiden, Parijs en Turijn.  
 In 1869 solliciteert Pleyte bij het Archeologisch Kabinet in Leiden, de toenmalige 
naam van het Rijksmuseum van Oudheden. Als directeur Leemans daar niet zo veel 
voor voelt, wendt Pleyte zich tot de regering. Dat 
heeft succes en per 1 februari 1869 wordt Pleyte 
aangesteld als conservator. Pleyte krijgt echter 
niet de Egyptische, maar de Klassieke en 
Nederlandse afdelingen onder zijn hoede. Nadat 
Leemans in 1891 met pensioen is gegaan, wordt 
Pleyte de nieuwe directeur.  
 Hij brengt vele verbeteringen aan: Pleyte 
reorganiseert de opstelling, creëert ruimte om te 
studeren en zorgt voor een aanzienlijke uitbrei-
ding van de bibliotheek. Pleyte streeft er naar 
alles zo zichtbaar mogelijk op te stellen. Zo 
worden de mummies, die verspreid door het 
museum stonden opgesteld, in één grote vitrine 
tentoongesteld en worden de Egyptische stèles, 
die hoog in de muur waren ingemetseld, een stuk 
lager geplaatst. De Indische verzameling wordt 

 

 
over twee zalen verdeeld, terwijl de Nederlandse collectie een betere plaats krijgt. Niet 
lang na zijn aanstelling als directeur krijgt Willem Pleyte echter last van reuma. In 
januari 1903 vraagt hij om gezondheidsredenen zijn ontslag aan. Slechts enkele 
weken later, op 11 maart, overlijdt hij op 66-jarige leeftijd.  



Volledige versie 
 

Jeugd 
Willem Pleyte wordt op 26 juni 1836 in Hillegom geboren. Hij is de zoon van Cornelis 
Marinus Pleyte (1806-1857), predikant, en Gesina Maria van Voorthuijsen (1810-
1867). 
 

 
Geboorteakte Willem Pleyte 

 
 In 1840 verhuist het gezin naar Loenen, waar Cornelis wordt beroepen. Daar zit 
Willem op de Fransche school. Vervolgens gaat hij in Zaltbommel naar het gymnasium, 
waarvan zijn oom dr. D.C. Pleyte de directeur is. 
 
Studie 
Na het gymnasium doorlopen te hebben, gaat Pleyte in 
1855 in Utrecht theologie studeren. Hij hoopt hiermee in 
de voetsporen van zijn vader te treden, maar het zou 
anders lopen. Willem wordt vooral gegrepen door de 
colleges van de veelzijdige Opzoomer (1821-1892), niet 
alleen theoloog, maar ook jurist, filosoof en logicus. 
 Willem Pleyte is een goede, leergierige student, die 
ook actief is in het studentenleven. In 1860 slaagt hij voor 
het proponentexamen van de Nederlands Hervormde 
Kerk. Tijdens zijn studieperiode publiceert Pleyte enkele 
artikelen in de Godgeleerde Bijdragen. 
 

 
Cornelis Willem Opzoomer 



Egyptologie 
Omdat het hem niet lukt om ergens als predikant beroepen te worden, gaat Willem 
Pleyte zich verdiepen in de egyptologie, een vakgebied waarin nog niet veel onderzoek 
was gedaan. Hij gaat in Leiden wonen, waar het Museum van Oudheden is en in de 
universitaire bibliotheek ook allerlei studiemateriaal is te vinden. Pleyte is op dit terrein 
een autodidact, die in staat is zelfstandig Egyptische teksten te begrijpen.  
 Vanaf 1862 verschijnen publicaties van zijn hand. De eerste krijgen nogal wat 
kritiek, maar Willem laat zich er niet door afschrikken. Zo ontvangt hij later veel 
waardering door een veertigtal papyri in de collectes van Leiden en Parijs met elkaar 
vergeleken. Ook publiceert hij over de papyri van het museum in Turijn. Omdat hij geen 
baan heeft, kan zich vol overgave aan de wetenschap wijden. 
 
Huwelijk 
Op 7 augustus 1862 trouwt Willem Pleyte in Utrecht met Catherina Margaretha 
Templeman van der Hoeven (1839-1895).  
 

 
Huwelijksakte (deel) 

 

Het echtpaar krijgt negen kinderen: eerst een zoon, daarna zeven dochters en tot slot 
weer een zoon: Thomas Bastiaan (1864), Gesina Maria (1865), Margaretha (1867), 
Elisabeth (1868), Petronella (1871), Elise (1872), Catharina (1875), Wilhelmina (1878) 
en Antonie Marinus (1882). 
 Het gezin Pleyte woont eerst op het Noordeinde (nr. 40) en verhuist later naar het 
Rapenburg (nr. 83). 



Conservator 
Begin 1869 solliciteert Pleyte bij het Archeologisch 
Kabinet in Leiden, de toenmalige naam van het 
Rijksmuseum van Oudheden, dat tussen 1837 en 1920 
gevestigd was aan de Breestraat op nummer 18 [voor 
een kader met een beschrijving van de locatie-
geschiedenis van het museum, zie het einde van dit 
artikel]. Directeur Leemans (1809-1893) voelt er niet 
veel voor om hem aan te nemen. Hij heeft waardering 
voor Pleyte’s ijver en werklust, maar vindt dat Pleyte 
onvoldoende kennis van oudheidkundige zaken heeft.  
 Dan wendt Pleyte zich tot de minister van Binnen-
landse Zaken, de baas van Leemans. Die besluit, tegen 
het advies van Leemans in, om Pleyte per 11 januari 
1869 te benoemen tot conservator. 

 
Conrad Leemans 

 Het is opmerkelijk dat Pleyte niet wordt belast met zijn specialisme, de Egyptische 
afdeling, maar met de klassieke afdeling. Hij gaat enthousiast aan de slag en maakt 
een catalogus van alle voorwerpen op deze afdeling. Hiervoor moet hij het nodige 
puzzelwerk doen. Zo is er een grote hoeveelheid glasscherven uit Noord-Afrika, 
waaruit hij na veel inspanning een aantal urnen weet te reconstrueren. Ook de 
ingedeukte urnen uit deze collectie weet hij in de oorspronkelijke vorm terug te krijgen. 
Het herstellen van voorwerpen wordt een nieuw specialisme van Pleyte. 
 Zijn kennis van de Egyptologie breidt hij uit met  die van algemene oudheidkundige 
zaken van Nederland. Hiervoor moet hij, naast de klassieke archeologie, ook de 
Germaanse en Keltische talen bestuderen. Pleyte bezoekt en bekijkt alle archeolo-
gische collecties in Nederland. 
 
Poging tot samenwerking 
Pleyte probeert meer samenwerking tot stand te brengen tussen het Leidse Rijks-
museum van Oudheden en lokale musea. Hij stelt hiervoor een open brief op aan de 
bestuurders van geschiedkundige collecties in Nederland, waarin hij schrijft:  
“Ik zou, mijne Heeren, U vereenigd willen zien tot een verbond van Nederlandse 
oudheidkundigen, om eenmaal ’s jaars de belangen onzer verzamelingen te 
bespreken, nadat wij het eerst over de hoofddenkbeelden eens waren gevonden. Het 
is daarom dat ik U voorstel de volgende zaken te bespreken: de omvang der 
verzamelingen, de indeeling, de rangschikking, het tentoonstellen in kasten of laden, 
het bewerken der catalogi”.  
 Pleyte’s poging mislukt: hij krijgt slechts één positieve reactie. Er is veel wantrouwen 
van de lokale musea, die menen dat de rijksinstelling uit is op hun voorwerpen. 
 
Andere activiteiten 
Spoedig nadat hij zich in Leiden heeft gevestigd, wordt Pleyte actief in het maat-
schappelijk leven. Zijn innemende persoonlijkheid en inzet zorgt ervoor dat hij met 
succes zitting heeft in allerlei besturen en lid is van diverse organisaties. 



 We noemen: De Leidse Scherpschuttersvereniging, de Vereniging voor de beoe-
fening van Krijgs- en Staatswetenschappen, het Genootschap Mathesis Scientarium 
Genitrix, de Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen, de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde, de Maatschappij voor Toonkunst, de Commissie van 
Toezicht op het Middelbaar Onderwijs en de Gemeentecommissie voor de bewaring 
van kunstvoorwerpen. 
 Daarnaast is Pleyte ook lid van het hoofdbestuur van het Nut van het Algemeen, 
diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente, regent van het Heilige Geest- of 
Arme Wees- en Kinderhuis, regent van het Huiszittenhuis en secretaris van de Leidse 
Bouwvereniging. Willem Pleyte is bijna geen enkele avond thuis. 
 Pleyte van groot belang voor het in 1874 opgerichte stedelijk museum De Lakenhal. 
Hij komt in 1878 in de Commissie van Toezicht en neemt de organisatie van het 
museum krachtig ter hand. Alles wordt door hem geïnventariseerd, wat resulteert in 
een in 1879 verschenen catalogus. Met zijn vriend Paul du Rieu jr. herstelt en beschrijft 
hij de prenten, kaarten en portretten uit het archief. Hieruit wordt in 1880 een catalogus 
samengesteld, die snel is uitverkocht. In 1886 verschijnt een nieuwe catalogus, waarin 
alles wat het museum bevat beschreven staat. Na zijn overlijden blijkt dat hij een legaat 
aan de Lakenhal heeft geschonken. 
 

 
Stedelijk museum De Lakenhal (omstreeks 1900) 

 

 Ook het lager onderwijs geniet zijn belangstelling. Omdat er nauwelijks een 
opleiding is voor bewaarschoolonderwijzeressen, richt hij met Sepp en Rutgers van 
der Loeff de Kweekschool voor bewaarschoolonderwijzeressen op. 
 Tot een paar jaar voor zijn overlijden voert Pleyte hiervan het financieel beheer en 
bekleedt hij het secretariaat. In moeilijke tijden is hij de man, die door zijn toewijding 
en geestkracht deze opleiding in stand weet te houden. Geen inspanning is hem voor 



het welzijn van de Kweekschool te veel. Lange tijd geeft hij er les in het boetseren. 
Ook het ‘Maandblad voor het onderwijs voor de bewaarschool’ vindt in hem een 
uitstekende medewerker, getuige verschillende artikelen van zijn hand over: ‘het 
leeren lezen, het schrijven en het rekenen’. 
 
Boek over de Nederlandse Oudheden 
Er was wel eerder over de Nederlandse 
Oudheden geschreven, zoals door Reuvens  
[ook op Groenesteeg begraven] en Leemans, 
maar een werk waarin alles werd besproken, 
was er nog niet. Pleyte neemt zich voor om dit 
op zich te nemen en verzamelt hiervoor allerlei 
materiaal. 
 In 1877 verschijnt de eerste versie van zijn 
werk, getiteld Nederlandse Oudheden van de 
vroegste tijden tot op Karel de Grote. Het boek 
bevat afbeeldingen van de oorspronkelijke 
voorwerpen en een geologisch-archeologische 
kaart, waarop de verschillende vindplaatsen 
staan vermeld. Dit boek blijft lange tijd het 
standaardwerk voor de Nederlandse archeo-
logie.  
 Pleyte schrijft ook het boek Leiden voor 300 jaar en thans, wat ter gelegenheid van 
de 300-jarige viering van het Ontzet van Leiden in 1874 verschijnt. 
 
Directeur 
Als directeur Leemans in 1891 met pensioen gaat, wordt Pleyte zijn logische opvolger. 
Hij brengt vele verbeteringen aan: hij reorganiseert de opstelling, creëert ruimte om te 
studeren en zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de bibliotheek. 
 Pleyte streeft er naar alles zo zichtbaar mogelijk op te stellen. Zo worden de 
mummies, die verspreid over het museum stonden opgesteld, in één grote vitrine 
tentoongesteld en worden de Egyptische stèles, die hoog in de muren waren 
ingemetseld, lager geplaatst. De Indische verzameling wordt over twee zalen verdeeld, 
terwijl de Nederlandse collectie een betere plaats krijgt.  
 Om al deze uitbreidingen te kunnen realiseren wordt een aangrenzend gebouw 
gekocht en huurt hij een pand op de Papengracht. Hierdoor en nog door vele andere 
zaken, is Pleyte de man geweest die het museum zowel voor wetenschappelijk 
onderzoek als voor de publieke openstelling toegankelijker heeft gemaakt. 
 
Onderscheidingen en lidmaatschappen 
Willem Pleyte heeft veel waardering gekregen. De Italiaanse regering schenkt hem in 
1871 de Orde van de Kroon van Italië. In 1875 verleent de Leidse Universiteit hem een 
eredoctoraat.  



 In 1867 wordt hij benoemd tot lid van de Maatschappij van de Nederlandse Letter-
kunde. In 1882 wordt Pleyte lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en 
in 1898 volgt een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook 
is Pleyte lid van diverse buitenlandse wetenschappelijke genootschappen. 
 
Overlijden 
Al snel na zijn aanstelling krijgt Pleyte last van 
zware reumatische pijn, waardoor het lopen moei-
zaam wordt. Zijn werkkracht wordt er echter niet 
door aangetast. Thermische baden in Bentheim 
doen hem goed, maar zijn niet afdoende. 
 Het overlijden van zijn echtgenote op 15 maart 
1895 is een groot verlies en zijn gezondheid gaat 
gaandeweg achteruit. Ook een operatie aan zijn 
voet, die hij in 1901 ondergaat, brengt slechts 
tijdelijk verbetering.  
 Hoewel zijn belangstelling voor de archeologie 
onverminderd groot is, nemen zijn krachten af. In 
januari 1903 vraagt hij zijn ontslag als directeur 
aan. Hij wordt opgevolgd door Holwerda [ook op 
Groenesteeg begraven]. Slechts enkele weken 
later, op 11 maart, overlijdt Willem Pleyte op 66-
jarige leeftijd.  

 Pleyte was een begaafd man met een uitstekend verstand en een open oog voor 
alles wat zich op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied voordoet. Hij had 
buitengewoon veel energie, was zeer sociaal, eenvoudig, eerlijk en trouw.  
 
Begrafenis 
Op 14 maart 1903 wordt Willem Pleyte op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde 
gesteld in zandgraf 605, een graf dat hij acht jaar eerder had gekocht toen zijn vrouw 
overleed.  
 

 
Grafboek begraafplaats Groenesteeg (gegevens over zandgraf 605) 

 



In het Leidsch Dagblad van diezelfde dag stond het volgende.  
De uitvaart van dr. W. Pleyte had hedenmiddag tegen half één plaats op de 
begraafplaats aan de Groenesteeg alhier, waar een talrijke schare van belangstellen-
den, professoren, de secretaris van het college van curatoren en andere vertegen-
woordigers van colleges, waarin de overledene zitting had gehad of nog had, veree-
nigd was om aan den overledene de laatste eer te bewijzen. 
 De lijkwagen was behangen met 4 bloemkransen en 3 palmtakken, waaronder van 
de kleinkinderen, aan den Directeur en Vriend van het personeel van het Museum, een 
van de Secondantes en een van de leerlingen der kweekschool voor bewaarschool-
houderessen. Zeven koetsen volgden den lijkwagen. 
 

 
Overlijdensakte Willem Pleyte 

 

 Bij de groeve voerde allereerst het woord prof.mr. H.B. Greven, als rector-
magnificus, die een woord wilde spreken, gewijd aan de nagedachtenis van den 
beminlijken geleerde uit onzen kring. Uitonzen kring, vervolgde hij, mag ik zeggen, 
want al behoorde de overledene niet officieel tot den kring der hoog-geleerden, wij 
hebben hem altijd als een sieraad der universiteit beschouwd, eenig vertegenwoor-
diger als hij was van de archaeologische wetenschap, in het bijzonder van de 
Assyriologie. Bij het derde eeuwfeest der Leidschen hoogeschool werd Pleyte tot eere-
doctor verheven en sinds is de band, toen gelegd, hecht gebleven. 



 Spreker wees op het warm hart, dat de overledene had voor de universiteit en voor 
onze stad en hoe hij door zijn welbekende studie over Leiden en op andere wijze die 
belangstelling heeft getoond. 
 Het centrum van Pleyte’s werkzaamheid was in het Museum, waarin hij de laatste 
12 jaren als directeur werkzaam was. Hoe hard was het voor hem, toen hij zich 
verplicht gevoelde van dien werkkring afscheid te nemen, al wijdde hij zich daaraan, 
zoolang hij kon, ook nog, toen zijn lichaamskrachten hem al begonnen te begeven. Wij 
hadden zoo gehoopt, dat hij nog menig jaar van welverdiende rust genoten zou 
hebben, om zich te wijden aan de wetenschap, die hij liefhad, en zich te verlustigen in 
den voorspoed en het geluk van die hem dierbaar waren. 
 Tenslotte sprak de hoogleeraar de kinderen toe, die in hun verlies troost konden 
vinden in de zekerheid, dat hun vader door zijn heengaan bewaard werd voor veel 
lijden, troost ook hierin, dat zijn werk zal voortleven in de nagedachtenis van velen die 
hem onder hun vrienden mochten tellen. Hij ruste in vrede! 
 

 Na den rector trad prof. Holwerda naar 
voren, om te getuigen van een man, die velen 
hebben liefgehad, en op hem te wijzen als een 
bij uitstek welwillend man, die vele jaren in 
dienst der wetenschap heeft geleefd, en wiens 
naam door zijn werken zelfs buiten ons land 
met groote eere genoemd werd. Maar meer 
dan over wat de wetenschap in hem verliest, 
wil hij een woord wijden aan de nagedachtenis 
van den welwillenden, hulpvaardigen man, en 
die bij het geheele personeel van het Museum 
als zoodanig bekend stond, als een man, van 
wien zij zeiden, dat zij voelden dat hij voor hun 
belang stond, dat hij met hen voelde en leefde. 
Spreker schetste hem in zijn levenslust, 
waardoor hij dragen kon met een moed, aan 
hooger kracht ontleend, het harde lot dat hem 
te dragen werd gegeven.  

 
Zandgraf 605 

 Hij herinnerde er aan wat Pleyte door zijn gezelligheid voor velen geweest was; aan 
wat hij voor vele hulpbehoevenden gedaan had, vriend der wezen die hij was; hoe hij 
de Kweekschool voor bewaarschoolonderwijzeressen stichtte, meewerkte tot den 
bouw van werkmanswoningen, hoe het schoone museum van De Lakenhal zijn 
stichting was, in één woord hoe hij voor velen nuttig werkzaam is geweest. 
 Zullen zijne kinderen veel in hem verliezen, de herinnering aan zoo’n vader naast 
en met wien een vriendelijke moeder jaren lang het huis maakte tot een middelpunt 
van gezelligheid en genot zal onvergetelijk blijven. Het was een geweldig huis, ook 
voor anderen. Beste vriend, eindigde spreker, uit naam van vele vrienden roep ik u 
toe: rust in vrede! 



 Prof. De Goeje sprak voornamelijk namens de Kweekschool voor bewaarschool-
houderessen. Ik heb den overledene lang gekend, zei hij; gedurende 40 jaren was ik 
met hem in vriendschap verbonden. Een onderdeel van zijn verdienstelijke werkzaam-
heden is de Kweekschool, met recht dikwerf de school van Pleyte genoemd, waarvan 
hij de stichter niet alleen was, maar die door hem, gesteund daarin door wijlen mej. 
Hardenberg en den heer Haanstra, opgevoerd is tot een hoogte, die zij niet alleen in 
ons land, maar zelfs in de Oost als de beste op dit gebied wordt geroemd. 
 Spreker wees er op hoe Pleyte groote moeilijkheden heeft ondervonden, maar ook 
overwonnen door zijn practischen kijk en door zijn optimisme. Allen die in die school 
eenmaal een plaats hebben ingenomen, herdenken hem met dankbaarheid, waarvan 
eenige oud- en tegenwoordige leerlingen die met den heer Haanstra en mevrouw de 
weduwe De Bock-Hardenberg om het graf geschaard stonden, thans een bewijs willen 
geven, door enkele verzen te zingen. 
 Daarna bracht de heer dr. H. Burger, schoonzoon van de overledene, dank voor de 
betoonde belangstelling, vooral ook aan de Commissie van de Kweekschool voor 
bewaarschoolhouderessen., voor haar tegenwoordigheid, den rector en prof. 
Holwerda voor hun vriendelijke woorden, waarmede de plechtigheid was afgeloopen. 
 
Locatie-geschiedenis van het RMO 
 

Tegenwoordig bevindt het Rijksmuseum van Oudheden zich in een groot en 
monumentaal gebouw aan het Rapenburg, de mooiste gracht van Leiden. Maar het 
museum zag er decennialang heel anders uit en veranderde een paar keer van 
locatie. Een geschiedenis van tweehonderd jaar begon in een eenvoudig pand aan 
de Leidse Houtstraat in 1821. 
De eerste tentoonstelling 
Nadat Caspar Reuvens in juni 1818 directeur werd van het Archaeologisch Cabinet 
der Hoogeschool ging hij op zoek naar een passende behuizing voor de collectie 
‘oudheden’ van de Leidse universiteit. De universiteit had in 1801 een patriciërshuis 
aan het Rapenburg gekocht, samen met een aantal pandjes die om de hoek aan de 
Houtstraat lagen. Het huis met het bijbehorend Hof van Zessen had dienst gedaan 
als nonnenklooster. In dit complex had de universiteit inmiddels haar 
natuurhistorische verzamelingen ondergebracht. Reuvens regelde dat zijn collectie 
een plek kreeg in een van de panden aan de Houtstraat en daar werd in 1821 werd 
de eerste presentatie van het Archaeologisch Cabinet getoond. 
Ruimtegebrek 
In de jaren daarna werden de verschillende panden verbouwd tot museumruimtes, 
met de hoofdingang aan het Rapenburg. De hoofdbewoner van het complex werd 
het in 1821 opgerichte Museum van Natuurlijke Historie. Doordat de collectie 
oudheden razendsnel groeide, kampte men in het pandje aan de Houtstraat al gauw 
met een nijpend ruimtegebrek. Het inmiddels tot Museum van Oudheden 
omgedoopte Cabinet verhuisde daarom in 1838 naar een groter pand aan de 
Breestraat (nr. 18). Daar was de collectie voor het eerst in haar geheel voor publiek 
te zien. 



Ook overvol aan de Breestraat 
De nieuwe aanwinsten bleven echter in hoog 
tempo binnenstromen en ook de ruimte aan de 
Breestraat was na twintig jaar overvol. De 
toevoeging van een verdieping in 1858 bood 
korte tijd enig soelaas, maar in 1893 moest een 
deel van de collectie toch weer terug naar het 
gebouw van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie aan het Rapenburg. 
Terug naar het Rapenburg 
Aan deze situatie kwam een einde toen in 1918 
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie vertrok 
uit het complex aan het Rapenburg 28 en haar 
intrek nam aan de Raamsteeg (nr. 2). 

 
Breestraat 18 (1870) 

Daardoor kon het Rijksmuseum van Oudheden de ruimte betrekken. Het keerde 
daarmee terug naar de plaats waar het honderd jaar geleden allemaal was 
begonnen en waar het museum tot vandaag de dag is gevestigd. In 1920 waren alle 
collecties overgebracht en kon men met de inrichting van de zalen beginnen. 
 

 
Rapenburg 28 (1882) 

 

Bijspijkeren in de twintigste eeuw 
Het gebouw aan het Rapenburg was in de tussentijd flink veranderd. Verbouwingen 
en nieuwbouw hadden van het complex aan pandjes één geheel gemaakt. De gevel 
van het poortgebouw aan het Rapenburg was in de negentiende eeuw bepleisterd 
in een poging de vochtproblemen in het onverwarmde gebouw tegen te gaan. In 
1947 werd die gevel in oude stijl teruggebracht. 



Centrale hal met Egyptische tempel 
Door de komst van de Egyptische tempel uit het dorpje Taffeh, een gift van de 
Egyptische overheid, moest in de jaren zeventig de voormalige grote binnenplaats 
van het museum worden overdekt. Eind 1979 was die verbouwing klaar. Deze 
nieuwe centrale hal was de ideale behuizing voor de steen voor steen uit elkaar 
gehaalde tempel, die hier weer werd opgebouwd. 
 

 
Taffeh tempel 

 

Recente veranderingen 
In 1996 startte een grootscheepse verbouwing. Het gebouw en de voorzieningen 
waren aan een renovatie toe. De zuidelijke vleugel van het museumcomplex werd 
overkapt met een moderne dakconstructie. Bij de afronding van het project in 
november 2000 beschikte het museum over 600 m² extra expositieruimte en 
moderne voorzieningen voor klimaatbeheersing. In het afgelopen decennium zijn de 
vaste tentoonstellingen in fasen gerenoveerd. De zalen met de collectie ‘Romeinen 
in Nederland’ waren in de zomer van 2018 de laatste die heringericht werden. 
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