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HET LAND VAN DE FARAO’S
De oude Egyptenaren leefden heel, heel lang geleden – 
ongeveer 5000 jaar geleden in feite. Maar denk niet dat 
dat betekent dat ze holbewoners waren die in, tja, 
holen en grotten woonden en dat ze zich kleedden in 
huiden van dode dieren. In werkelijkheid waren ze heel 
ontwikkelde mensen. Zij bouwden de eerste grote stenen 
gebouwen, vonden een van de vroegste vormen van 
schrift uit en waren heel goed in het conserveren van 
dode lichamen. Daardoor weten we veel over hen.

Test je kennis door te controleren of je op deze prent 20 
dingen kunt ontdekken die de Egyptenaren niet hadden.

20 dingen? 
Dat gaat niet 

gemakkelijk zijn…

BALSEM
OLIE



Niet waar! 
Ik heb er al 

drie ontdekt! Kijk 
gewoon heel 
aandachtig…

SPROOKjES

    BOEK
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HET LAND VAN 
DE FARAO’S

1.  Moderne kleding. De oude Egyptenaren maakten 
veel mooie spullen van puur goud – zoals beeldjes van 
hun goden en farao’s – maar geen enkel van dit meisje 
dat een moderne jurk draagt.

2.  Vampier. Omdat ze geloofden dat hun doden 
in het hiernamaals verenigd zouden worden met de 
goden, besteedden de oude Egyptenaren heel veel 
zorg aan dode lichamen. Ze bewaarden ze volgens 
een methode die ‘mummificatie’ werd genoemd, maar 
ze begroeven ze niet in dit soort houten kist – en ze 
geloofden ook niet in vampiers!

3.  Balsemolie. Om een lichaam te mummificeren 
moest het eerst uitdrogen. Daarvoor gebruikten ze 
speciaal zout: natron. Daarna wikkelden ze het lijk 
in verscheidene lagen windsels en legden het in een 
speciaal type koffer: een sarcofaag. Vaak gebruikten ze 
twee of drie sarcofagen, die in elkaar pasten. Ze waren 
gemaakt van puur goud of van beschilderd hout. Hoe 
dan ook, de priesters die verantwoordelijk waren voor 
het klaarmaken van de mummies, hadden geen mo
derne balsemolie om hen bij de klus te helpen. 

4.  Teddybeerkistje. Een onderdeel van de mummi
ficatie was het verwijderen van de inwendige organen 
(bah!) van de dode. Die werden bewaard in speciale 
kruikjes (canopen), die in een fraai bewerkt kistje wer
den gezet. Deze kistjes hadden vaak deksels in de vorm 
van een van hun goden, maar nooit in de vorm van een 
teddybeer.

5/6.  Drilboor / cementmolen. De geweldige pirami
des van het oude Egypte waren de eerste buitengewo
ne gebouwen ter wereld. Bedoeld als graven voor de 
farao’s werden ze gebouwd met enorme rotsblokken, 
met gebruik van zeer eenvoudige werktuigen. Dui
zenden arbeiders moesten er jarenlang aan zwoegen, 
zonder de hulp van moderne gereedschappen als deze.

7.  Spar. Het land van de farao’s was een nogal heet 
gebied, omringd door droge, zanderige woestijnen. 
Dadelpalmen en andere woestijnplanten kwamen er 
veel voor – maar niet dit soort boom, dat in een veel 
kouder klimaat thuishoort.

8.  Auto’s werden pas duizenden jaren later uitgevon
den, maar de oude Egyptenaren hadden strijdwagens. 
Wagenrennen was een populaire sport bij de farao’s 
en ze werden ook gebruikt bij de jacht en in de oorlog 
en om de farao te vervoeren bij plechtige optochten. 

Het grote koninkrijk van het oude Egypte kwam tot bloei langs 
de oevers van de Nijl, omgeven door vele kilometers woestijn. 
Hier bouwden de Egyptenaren hun enorme piramides en geheime 
graftombes om de mummies van hun doden te bewaren; ze 
bewerkten er de vruchtbare grond langs de oevers van de rivier; 

de farao’s heersten er meer dan 3000 jaar lang over hun volk 
– vanaf 3100 v.C. ongeveer. Het oude Egypte was 

een van de meest ontwikkelde beschavingen van 
zijn tijd.

20 weetjes over het oude Egypte

Ik heb niet 
alle fouten 

ontdekt en ik was 
er zelf bij!
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Koning Toetanchamon had zelfs verscheidene 
strijdwagens in zijn graf laten bijzetten!

9.  Kerk. De oude Egyptenaren bouwden niet 
alleen piramiden, maar ook enorme tempels 
om hun goden te eren, maar ze bouwden geen 
kerken zoals je hier ziet.

10.  Drakengod. Hoewel ze een heleboel goden 
vereerden, die vaak de vorm van een dier hadden, 
hadden ze geen god in de gedaante van deze 
draak – die uit het oude China komt.

11.  Boek. De oude Egyptenaren hadden geen 
boeken (en hebben vast nooit gehoord van Harry 
Potter). Maar ze waren een van de eerste volke
ren die een methode om te schrijven uitvonden. 
Ze gebruikten een beeldschrift (hiëroglyfen) in 
plaats van woorden, waarbij elk symbool een 
klank, een woord of een handeling voorstelde. In 
plaats van papier gebruikten ze gladgemaakte 

bladen of rollen van papyrus – een rietsoort. 

12.  Dominee. Priesters speelden een belang
rijke rol in het dagelijkse leven aan het hof van 
de farao. Ze waren verantwoordelijk voor talrijke 
belangrijke rituelen die de voorspoed van het 
koninkrijk moesten verzekeren, maar ze droegen 

zeker geen kleren zoals deze christelijke dominee. 
Ze droegen wel eenvoudige linnen tunieken en 
misschien een gewaad van luipaardenhuid als ze 
heel belangrijk waren – zoals de man links van 
hem draagt..

13.  Elektrische ventilators waren nog niet uit
gevonden toen de oude Egyptenaren op de we
reld rondliepen. Maar een van de hovelingen had 
vast een hele dagtaak als de waaierdrager van de 
farao. Gemaakt van verguld hout en struisvogel
veren, zorgden deze waaiers voor een koel briesje. 
In nog fraaier afgewerkte vorm werden ze ook 
gebruikt in plechtige optochten, als een symbool 
van de goddelijke macht van de farao.  

14.  Fez. De meeste kledij in het Egypte van die 
tijd was gemaakt van linnen, geweven van de ve
zels van vlas, of van dierenhuid. Wegens de hitte 
was de kledij erg licht en slaven liepen vaak poe
delnaakt rond. De edelen droegen waarschijnlijk 
fraai bewerkte pruiken om hun maatschappelijke 
positie ten toon te spreiden, maar deze slaaf zou 

nooit iets op zijn hoofd mogen dragen en zeker 
geen fez – een type hoofddeksel dat rond 1800 
veel werd gedragen in NoordAfrika.

15.  Buldog. De farao kan best dol geweest zijn 
op dieren, maar hij zou zeker geen troetelbuldog 
hebben gehad – een soort hond die enkel in 
Engeland werd gefokt. Misschien had hij in de 
plaats een troetelbaviaan. Dit dier werd bewon
derd om zijn slimheid en werd ook in verband 
gebracht met Thoth, de Egyptische god van het 
schrift en de wijsheid.

16.  Wortelen. De Egyptenaren kweekten veel 
gewassen, tarwe en gerst inbegrepen. Ze kweek
ten ook veel groenten en fruit, vijgen, meloenen, 
granaatappels en druiven inbegrepen. Maar geen 

wortelen – die zouden nog duizenden jaren niet 
geteeld worden.

17.  Tractor. Egyptische boeren gebruikten licht
gewicht ploegen, getrokken door ossen, om hun 
grond te bewerken, en geen moderne machine 
zoals deze.

18.  Tuinslang. Het water van de Nijl was voor 
de Egyptenaren een heel grote hulp om hun 
gewassen te telen. De jaarlijkse overstroming 
zorgde ervoor dat de grond vruchtbaar bleef. 
De boeren legden een enorm netwerk van slo
ten en dammen aan om het water van de rivier 
naar hun gewassen te doen vloeien. Ze vonden 
ook een ongelooflijk simpel werktuig uit (een 
sjadoef) om te helpen bij het overhevelen van 
het rivierwater naar het land. Maar ze hadden 
geen tuinslangen (en ook geen kraantjes, nu 
we het toch daarover hebben).

19.  Kano. De Nijl was de belangrijkste 
verkeersweg van Egypte. Houten boten 
(felucca’s) vervoerden mensen en vrachten 
de rivier op en af. Ze vervoerden alles: van 
gewassen tot de zware blokken steen die 
nodig waren om piramides te bouwen. Ze 
waren bij de eersten om zeilen te gebruiken, 
wat hen hielp sneller te reizen en hen een 
betere controle gaf. De Nijl krioelde van 
allerlei soorten vaartuigen, van eenvoudige 
roeibootjes van papyrus tot felucca’s voor 
de handel en vissersboten – en zelfs het 
schip van de farao, helemaal bedekt met 

goud en sierlijk houtsnijwerk. Maar deze kano 
van de Amerikaanse indianen zou je er nooit zien. 

20.  Kangoeroes. De Egyptenaren waren een 
van de eerste volkeren voor wie de jacht zowel 
een sport was als een middel om voedsel te vin
den. Grote stukken grond in de buurt van de Nijl 
waren voorbehouden aan 
jacht en visvangst. Ze joegen 
op gazelles, antilopen, ha
zen en zelfs nijlpaarden en 
krokodillen, met netten, spe
ren en strijdwagens. Waarna 
de dieren opgegeten werden. 
Maar kangoeroes stonden 
niet op het menu.
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