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Mummies
Informatieve tekst

M1.1, M4.2 Bij het oude Egypte denkt iedereen 
meestal gelijk aan mummies. Maar waarom 
maakten Egyptenaren mummies van overleden 
mensen? Zij geloofden dat ieder persoon in 
zijn of haar lichaam drie zielen had. Zo was er 
de ka (de levensenergie, uitgebeeld als twee 
uitgestrekte armen); de ba (vrij rondvliegende 
ziel, uitgebeeld als vogel met mensenhoofd) 
en de ach (een soort geest, vaak uitgebeeld als 
een reiger). De ach, zo dacht men, ging na de 
dood naar de hemel. Maar voor de ka en de ba 
was nog steeds een lichaam nodig om iedere 
nacht weer naartoe te gaan. Daarom moest het 
lichaam na de dood goed bewaard blijven.

In de vroegste Egyptische tijd werden doden 
gewoon in het zand begraven. Het zand zorg-
de ervoor dat de lichamen soms heel goed 
bewaard bleven. Langzamerhand kwamen er 
meer en meer mensen langs de Nijl wonen en 
kwamen er ook stamhoofden en koningen. Deze 
belangrijke mensen wilden graag laten zien dat 
ze rijker waren dan de anderen. Zo gingen ze 
bijvoorbeeld kisten gebruiken voor de doden en 
werden die in grafkamers gezet. Helaas bleven 
de lichamen in kisten niet zo goed bewaard als 
lichamen in het zand. Zo kwam men erbij om 
mummies te gaan maken.

Mummificatie
Na het overlijden werd het lichaam van de dode 
meestal overgebracht naar een speciale plek 
aan de westoever van de Nijl. De westoever was 
de kant van de doden, omdat het westen de 
plek is waar de zon ondergaat. De Egyptenaren 
dachten dat de zon (de zonnegod Ra) elke dag 
‘doodging’ bij het ondergaan en vervolgens 
opnieuw werd geboren bij het opgaan. Aan de 
westoever werd het lichaam dan eerst gewas-
sen. Daarna ging het naar de plaats waar de 

balseming plaatsvond (bij de conservering werd 
veel gebruik gemaakt van balsem, een mengsel 
van oliën en harsen). Bij de goedkope mummi-
ficatie werd het lichaam van buiten schoonge-
spoeld en dan gedroogd in natron (een soort 
zout).
Bij de duurdere en betere versie werden de 
ingewanden voor het balsemen uit het lichaam 
gehaald. De ingewanden werden ook geconser-
veerd en vervolgens in kanopen (speciale pot-
ten voor de ingewanden) gestopt. Later werden 
ook de hersenen verwijderd, met een haak 
via de neus. Het hart bleef in het lichaam, ook 
gedroogd. Dit was omdat de Egyptenaren dach-
ten dat je voelt en denkt met je hart in plaats 
van met je hersenen. De goden moesten na de 
dood aan het hart gaan onderzoeken of de over-
ledene wel zonder zonde had geleefd. Daarna 
werd het lichaam verder gedroogd: van bin-
nen en van buiten werd het ingepakt in natron 
dat alle vocht opnam en na ongeveer veertig 
dagen weer werd verwijderd. Er werd daarna 
een permanente vulling in het lichaam gestopt, 
bijvoorbeeld linnen gedrenkt in hars, zand, klei 
of zaagsel. Het lichaam werd ingesmeerd met 
oliën om het zo weer soepel te maken. De snee 
waardoor de ingewanden eruit waren gehaald, 
werd gehecht en er kwam een beschermend 
amulet op. Daarna werd het hele lichaam inge-
smeerd met teer, hars of was en ingewikkeld in 
linnen. Dit hele proces van overlijden tot begra-
ven duurde 70 dagen. M1.2, M1.3, M2.4, M2.5, 
M3.7, M4.1, M4.3

Alleen de rijkste mensen konden zich deze 
volledige balseming veroorloven. De balsemers 
waren speciale priesters. De leider van deze 
priesters droeg een Anoebismasker; Anoebis 
was namelijk de god van het mummificeren.
Het ‘openen van de mond’ was een speciaal 
ritueel waarbij de priesters ervoor zorgden dat 
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de dode in de onderwereld alle zintuigen weer 
kon gebruiken. Met verschillende werktuigen 
en messen raakten zij de mond, neus en ogen 
van de mummie of van een standbeeld van de 
overledene aan. Zo werden die op een magi-
sche manier weer geopend en konden ze weer 
gebruikt worden in het hiernamaals. De dode 
kon dus weer eten en ademen, en de ziel kon in 
het lichaam terugkeren.

Als de mummie klaar was, werd deze in een kist 
gelegd en de kist werd vervolgens in een onder-
grondse grafkamer geplaatst. De manier waarop 
een overledene werd voorgesteld op zijn mum-
miekist of in zijn graf was vaak niet zoals hij er 
op dat moment uitzag. Deze afbeelding zou voor 
eeuwig bestaan dus koos men voor een jonge 
en geïdealiseerde weergave van de overledene.
Een grafkamer was als het ware een meer uitge-
breide versie van een grafkist. Op de zijkanten 
van een kist stonden vaak allerlei spreuken en 
teksten om de overledene te helpen in het leven 
na de dood te komen. De muren van een graf-
kamer werden ook versierd met zulke teksten, 
vaak met plaatjes erbij. Het kwam ook voor dat 
mensen een ‘reservehoofd’ meegaven, een 
beeld van het hoofd van de overledene, of een 
ander beeld of afbeelding van de overledene. 
Mocht de mummie niet goed bewaard blijven, 
dan kon de ziel toch nog daar naar terugkomen. 

In het graf werden verder allerlei voorwerpen 
meegegeven die de dode nodig kon hebben in 
het hiernamaals. M1.4, M2.6, M3.1, M3.2, M4.4
Er werd bijvoorbeeld eten en drinken meege-
geven, of persoonlijke spullen van de overle-
dene zoals sieraden of wapens. Ook werden er 
modellen van bijvoorbeeld boten in een graf-
tombe gezet, zodat de overledene na zijn dood 
ook nog kon reizen. Zelfs dienaren gingen mee. 
Eerst waren dit echte mensen, maar later wer-

den die gelukkig vervangen door houten model-
len van mensen die brood bakken, bier brou-
wen, vee tellen of manden met eten dragen.
Rijke mensen kregen soms een dodenboek 
mee. Een dodenboek was een soort van reis-
gids waarin nauwkeurige aanwijzingen werden 
gegeven over hoe je in de onderwereld terecht 
kon komen. Daar stonden dan de namen van de 
poorten in waar je doorheen moest gaan. Want 
als je de naam van die poort wist en uitsprak, 
zou de poort voor je opengaan. Er stond ook in 
hoe je bepaalde demonen kon uitschakelen.

De Egyptenaren geloofden dat de overledene 
na een tocht door de onderwereld in een spe-
ciale ruimte terechtkwam, de Hal van de Twee 
Waarheden. Hier werd de overledene dan voor-
geleid aan de god Osiris, de eerste mummie 
ooit. Overleden mensen werden ook wel Osiris 
‘Ramses’ of Osiris ‘Toetanchamon’ genoemd. 
In deze hal stond een grote weegschaal. Op die 
weegschaal moest het hart van de overledene 
gewogen worden. Aan de ene kant lag zijn of 
haar hart, en aan de andere kant lag meestal 
een veer. Dit was de veer van de godin Maät. 
Zij was de godin van de goede orde, van hoe 
de dingen horen. Als je tijdens je leven geleefd 
had volgens de wetten van Maät, dan was er 
niets aan de hand. Het hart was dan namelijk 
zo licht als een veertje en je mocht door naar 
het mooiste deel van het hiernamaals, een 
plek die de Egyptenaren de Rietvelden (Sechet 
Iaroe) noemden. Hier was het leven net als in 
het Egypte van de levenden, maar dan perfect, 
als een soort paradijs. Was het hart zwaar-
der dan de veer, dan werd het hart opgegeten 
door Ammoet: een monster met het hoofd van 
een krokodil, de manen en het voorlijf van een 
leeuw en de achterpoten van een nijlpaard. Was 
je hart opgegeten, dan kon je niet meer bij de 
Rietvelden komen. Om er helemaal zeker van 
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te zijn dat de weegschaal in evenwicht zou zijn, 
werd er vaak een speciale amulet op de borst 
van de mummie gelegd. Hier stond een spreuk 
op die er voor zorgde dat je hart zich niet tegen 
je zou keren, en je toch goed bij die Rietvelden 
terechtkwam. M3.3, M4.5

Dierenmummies
De Egyptenaren geloofden dat de ziel van goden 
in een dier kon huizen. Dat dier was dan heilig. 
Daarom werden bepaalde dieren in tempels ver-
eerd en anderen werden soms geofferd aan de 
goden. Er werden speciale priesters ingehuurd 
om een mummie van het dier te maken en die 
aan de goden te geven. Dit werd gedaan om 
dingen van de goden te vragen, maar soms ook 
om te bedanken voor wat de goden al hadden 
gedaan. Vandaar dat je in het museum ook een 
hoop dierenmummies kunt zien. Er zijn mum-
mies van krokodillen, van vogels, vissen, een 
kat, een hond, een baviaan en een slang.

Onderzoek
Een mummie blijft onder andere zo goed 
bewaard door het linnen dat er omheen zit.  
Als je dat weghaalt, dan gaat een mummie veel 
sneller stuk. Daarom is veel onderzoek naar de 
mummies van het Rijksmuseum van Oudheden 
gedaan met röntgenfoto’s. Daarmee kun je pre-
cies zien wat er in het linnen zit, zonder het stuk 
te maken. Soms worden met hulp van die foto’s 
zelfs kleine amuletten weggehaald uit de wind-
sels, want je kunt dan heel precies zien waar 
die zitten.
In de middeleeuwen dachten de mensen dat 
mummies een medicijn waren tegen allerlei 
kwaaltjes. Daarom werd er aan brouwsels een 
beetje fijngemalen mummie toegevoegd. Ook 
werden mummies in de 19e eeuw gebruikt voor 

papierfabrikage, van hun windsels kon namelijk 
papier worden gemaakt. Uiteindelijk waren er 
zoveel mummies uit Egypte verdwenen, dat de 
Egyptische regering verdere uitvoer verbood.

Piramides
M3.4 Gewone Egyptenaren werden simpelweg 
in een kuil in het zand begraven, zonder kist of 
grafmonument. Maar belangrijke mensen wil-
den wat meer, dus voor hen werden grotere 
en meer uitgebreide graven gemaakt. Zo kon 
iedereen zien hoe belangrijk de overledene was 
en hoeveel plek hij nodig had voor al zijn bezit-
tingen. Imhotep was een belangrijke ambtenaar 
en architect voor de farao. Hij was de eerste 
die een piramide bedacht als een rechthoekig 
stenen graf met daarop nog een (kleiner) recht-
hoekig stenen graf, en nog een, en nog een, 
enzovoort. Zo kwam er een trappiramide; een 
piramide die uit verschillende treden bestond, 
als een symbolische trap naar de hemel. Daarna 
experimenteerde men verder met het bouwen 
van piramides en uiteindelijk lukte het een 
echte piramide met gladde zijdes te maken. De 
Egyptenaren vonden Imhotep zo belangrijk dat 
hij werd vergoddelijkt. 
M1.5, M1.6, M2.3, M3.5, M4.6

De vorm van een piramide kan zowel met de 
stralen van de zon, als met een trap naar de 
(sterren)hemel te maken hebben. Er werd 
gedacht dat de farao na zijn dood naar de ster-
ren ging, maar ook dat hij de zon was die aan de 
hemel staat.

Vroeger waren de piramides helemaal bedekt 
met witte dekstenen. De top (het piramidion) 
was verguld. Bijna al die witte dekstenen zijn nu 
weg. Die van de piramides van Giza zijn veelal 
gebruikt om de moderne stad Caïro mee te 
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bouwen, maar het topje is niet gebruikt van de 
piramide van Chefren en je kunt nog een beet-
je een idee krijgen van hoe een piramide eruit 
zag met de witte dekstenen. Hoe de piramides 
gebouwd zijn, is nog steeds onduidelijk. Er zijn 
verschillende theorieën. Een theorie houdt in 
dat er aan één van de kanten een hele lange 
helling werd gebouwd werd en dat de blokken 
via deze helling naar boven werden gebracht. 
Het is ook mogelijk dat er juist een lange helling 
als een soort spiraal om de piramide heen was 
gebouwd.

Voor de mensen die de grote piramides van 
Giza bouwden, werd er in de buurt een dorp 
gebouwd. Daar was zelfs een dokter aanwezig. 
Er zijn namelijk botten teruggevonden die laten 
zien dat ze gebroken waren en weer genezen 
zijn. We weten ook dat het geen slaven waren 
die de piramides hebben gebouwd. Door de 
dierenbotjes die in het dorp teruggevonden zijn, 
weten we dat de mensen goed verzorgd werden 
en zelfs vlees aten. Gewone Egyptenaren aten 
geen luxeproducten zoals vlees, dus slaven 
kregen dat al helemaal niet te eten.

Bij de Grote Piramides van Giza staat nog een 
ander bekend beeldhouwwerk: de Sfinx. Een 
Egyptische sfinx is een mythisch wezen met 
het lichaam van een leeuw en (in dit geval) het 
hoofd van een farao. Egyptologen weten niet 
precies wie de Sfinx heeft laten uithakken en 
wanneer. Er is een verhaal van prins Thoetmosis 
IV waarin hij vertelt dat hij in een droom de 
opdracht kreeg de Sfinx van onder het zand 
uit te graven. Als dank zou de Sfinx hem dan 
farao maken. De tekst waarin dit verhaal wordt 
beschreven is in hiërogliefen te lezen op een 
stèle (een grote steen) die tussen de voorpo-
ten van de Sfinx staat. Leuk weetje: net als de 
meeste beelden van farao’s had de Sfinx ooit 

ook een valse baard. Daarvan ligt nu een stukje 
in het British Museum in Londen.

De blokken steen waarmee de piramides wer-
den gebouwd, kwamen los van het gesteente 
door eerst een spleet in de rotsen te beitelen, 
daar dan houten wiggen (driehoekige hulpstuk-
ken waarmee je verschillende materialen kunt 
splijten) in te slaan en die met water te overgie-
ten zodat ze uitzetten. Hierdoor brak de steen. 
Dan werden deze stenen door werklieden met 
hamers van doleriet (een harde steensoort) en 
beitels tot blokken gevormd. De blokken wer-
den met sledes versleept. Graniet, gebruikt voor 
de grafkamer, kwam over de Nijl vanuit Aswan 
(meer dan 800 km naar het zuiden). M2.1, M3.8

Piramides maakten deel uit van een groter 
complex. Zo was er een daltempel bij de oever 
van de Nijl waar de boot met de mummie aan-
kwam, en een hoger gelegen dodentempel bij 
de piramide zelf. Tijdens het Oude Rijk (zie de 
informatieve tekst van het thema Farao’s voor 
meer uitleg over de tijdsperiodes) zijn ongeveer 
80 piramides gebouwd. Maar ook daarna waren 
er nog farao’s die piramides lieten bouwen. De 
Grote Piramide bij Giza is 146 meter hoog en de 
lengte van de zijden is elk precies 230 meter. 
Deze piramide bestaat uit meer dan twee mil-
joen steenblokken. M2.2

M3.6 Al tijdens de Eerste en Tweede 
Tussenperiode werden de oudere piramides 
leeggeroofd. Farao’s van het Nieuwe Rijk kwa-
men er achter dat ze door het bouwen van een 
piramide een gemakkelijk doelwit waren om 
bestolen te worden. Zo raakte het bouwen van 
piramides als graf uit de mode en veel farao’s 
lieten vanaf dat moment graven uithakken in de 
rotsen bij Thebe. Die vallei noemen we nu het 
Dal der Koningen vanwege alle koningsgraven 
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daar. Maar ook deze graven waren niet veilig 
voor grafrovers en veel werden leeggeroofd. 

Dit was vooral een probleem tegen het einde 
van het Nieuwe Rijk omdat er toen grote onrust 
in Egypte heerste en de macht van de farao 
afnam. Trouwe priesters deden hun best om de 
mummies van de oude farao’s nog te redden en 
opnieuw in geheime graftombes te begraven. 
En dat lukte, want die paar graftombes met 
herbegraven farao’s zijn pas aan het eind van 
de negentiende eeuw weer teruggevonden. Het 
beroemdste graf van een farao dat terugge-
vonden is in de Vallei der Koningen, is dat van 
Toetanchamon. Toetanchamon was eigenlijk 
niet zo’n hele belangrijke farao, maar omdat zijn 
graf ongeschonden is teruggevonden, kent nu 
de hele wereld zijn naam.
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Mummies
Activiteiten en opdrachten
bij het thema mummies 
Leerjaren 1-2 

M1.1 Kleurplaat: Er zijn meerdere kleurplaten 
bij dit thema. Op de kleurplaat van bijlage 
nummer 14 is een leuke tekening over het 
Rijksmuseum van Oudheden, speciaal gemaakt 
voor kleuters.Op de kleurplaat van bijlage num-
mer 15 staat Anoebis, de god van het mummifi-
ceren, gebogen over een tafel met daarop een 
mummie. De tafel heeft de poten en de staart 
van een leeuw. Boven het hoofd van de mummie 
zijn allemaal beschermingstekens te zien: de 
vleugels van de godin Moet, het oog van de god 
Horus, en het anch-
teken dat staat voor levenskracht. Met potloden 
of vingerverf kunnen de leerlingen de afbeelding 
inkleuren.

M1.2  Amuletten maken: In de windsels van de 
mummie zaten vaak amuletten verstopt. Die 
amuletten moesten zorgen voor bescherming in 
het hiernamaals. De leerlingen kunnen zelf ook 
amuletten maken. Van klei kunnen de leerlin-
gen een amulet boetseren. Gieten in gips is ook 
mogelijk voor de oudere leerlingen, hierna kan 
er eventueel met een satéprikker in getekend 
worden. Hiervoor kunnen ze de symbolen die 
de oude Egyptenaren gebruikten nemen, maar 
ook symbolen die zij zelf zien als beschermend. 
Daarna kunnen de creaties nog beschilderd 
worden. Amuletten waren vaak van edelmetaal 
of van faience. Voor voorbeelden, zie 
www.rmo.nl/egyptepakket .

M1.3 Mummies maken: Egyptische mummies 
zijn lichamen van overleden mensen of dieren 
die in linnen zijn ingewikkeld. Leerlingen kunnen 
van hun eigen knuffel of pop en met wat rollen 
oud verband een eigen dierenmummie maken. 
Tussen de windsels kunnen ze vervolgens hun 
zelfgemaakte amuletten stoppen.

M1.4 Dodenmasker maken: Mummies hadden 
bovenop hun sarcofaag vaak nog een masker 
over of op het hoofd. Minder rijke mensen had-
den soms alleen een masker en geen rijkversier-
de kist of sarcofaag. De overledene werd altijd 
als zijn of haar jeugdige zelf afgebeeld; de oude 
Egyptenaren wilden er voor altijd jong uitzien. 
Het masker op het knipblad van bijlage num-
mer 16 is gemaakt naar het voorbeeld van het 
masker van Toetanchamon. Het kan op stevig 
karton geprint of gekopieerd worden en vervol-
gens worden uitgeknipt (of geprikt) en versierd. 
Vergeet niet de uitsparingen voor de ogen eruit 
te halen. Gaatjes voor een elastiekje kunnen 
het makkelijkst aan de rand van de hoofddoek 
worden gemaakt.

M1.5 Piramide van lego: Onder bijlage nummer 
17 vindt u een bouwplaat voor het bouwen van 
een piramide van Lego. Hiervoor is een vierkan-
te grondplaat vereist en blokjes lego van twee 
nopjes breed. Een gele piramide is natuurlijk 
mooi, maar in het oude Egypte waren de pirami-
des wit met aan de onderkant rode hiërogliefen. 
De top (piramidion) was zelfs goudkleurig. Let 
op dat de leerlingen de piramide niet massief 
bouwen, maar dat zij rand op rand trapsgewijs 
opbouwen. Anders bent u namelijk achteraf 
lang bezig om de blokjes los te wrikken.

M1.6 Vormen: een piramide bestaat uit vier drie-
hoeken en heeft een vierkant grondvlak. Weten 
de leerlingen welke voorwerpen nog meer 
driehoekig of vierkant zijn? En kennen zij naast 
een vierkant nog meer vormen? In welke voor-
werpen herkennen ze die vormen terug? Van de 
genoemde vormen of voorwerpen mag natuur-
lijk ook een tekening gemaakt worden.
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Leerjaren 3-4

M2.1 Meten op z’n Egyptisch (Rekenen): De 
Egyptenaren maakten nog geen gebruik van 
centimeters of meters. Zij hadden een eigen 
meetsysteem waarmee ze maten konden 
opnemen. De maten werden gemaakt aan de 
hand van afmetingen van handen en armen. De 
leerlingen kunnen dit zelf ook doen. De kleinste 
afmeting is een vinger, dan twee en drie vingers, 
gevolgd door de breedte van een handpalm. 
Daarna komen nog de lengte van hand met 
vingers en de elleboog. Laat de leerlingen eens 
proberen of ze zo dingen kunnen opmeten of 
rekensommen kunnen maken.

M2.2 Model van de piramide van Chefren 
(Tekenen/Handvaardigheid): De Piramide van 
Chefren is de op een na grootste piramide in 
Giza en is de graftombe van koning Chefren. De 
farao heeft er vroeger ook een naam aan gege-
ven, die ‘de grote piramide’ betekent. Bij geen 
van de andere piramiden op het plateau van 
Giza is de piramidetop en het grafcomplex zo 
goed bewaard gebleven. De leerlingen knippen 
de figuren van knipblad bijlage nummer 18 uit 
en plakken ze vast op de grondplaat. Vervolgens 
kleuren ze de piramide, sfinx en daltempel in en 
geven ze de grondplaat een zandkleur. De leer-
lingen kunnen hiervoor ook zand uit de zandbak 
gebruiken en dat met (hout)lijm op de grond-
plaat vastplakken.

M2.3 Piramide van lego (Rekenen): Ook groep 
3 en 4 kunnen een piramide van lego bouwen 
(zie leerjaren 1-2). Als een piramide te gemak-
kelijk is, is het ook mogelijk om een sfinx, beeld 
van een farao of een Egyptische tempel (na) te 
bouwen. De leerlingen kunnen hiervoor een foto 
of plaatje als uitgangspunt nemen, of hun eigen 

fantasie de vrije loop laten. Voor de sfinx zit, net 
als voor de piramide, een bouwplaat bijgesloten 
(bijlage nummer 17).

M2.4 Amuletten maken (Handvaardigheid): zie 
leerjaren 1-2

M2.5 Mummies maken: zie leerjaren 1-2

M2.6 Dodenmasker maken (Handvaardigheid): 
zie leerjaren 1-2

Leerjaren 5-6

M3.1 Dodenmasker maken (Handvaardigheid): 
Mummies hadden bovenop hun sarcofaag vaak 
nog een masker over of op het hoofd. Minder 
rijke mensen hadden soms alleen een masker 
en geen rijkversierde kist of sarcofaag. De over-
ledene werd altijd als zijn of haar jeugdige zelf 
afgebeeld; de oude Egyptenaren wilden er voor 
altijd jong uitzien. Naast van papier of karton 
kan een dodenmasker ook gemaakt worden van 
papier-maché of gips. Een ballon of een vorm 
van klei kan dienen als mal waartegen het gips 
of verschillende lagen oude kranten met lijm 
worden aangeplakt. Je kan ook twee leerlingen 
om de beurt elkaars gezicht laten bedekken 
met papier-maché, zodat het masker echt de 
vorm heeft van het hoofd van de leerling, maar 
dit is wel wat rommeliger werk. 
Met verf of met andere knutselmaterialen 
(textiel, kraaltjes, zand) kan het dodenmasker 
worden versierd. De leerlingen kunnen hiervoor 
een voorbeeld gebruiken (kijk hiervoor op 
www.rmo.nl/egyptepakket) of hun fantasie de 
vrije loop laten. 
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M3.2 Model van een Egyptische grafkamer 
maken (Handvaardigheid): Laat de leerlingen 
een model maken van een Egyptische grafka-
mer. Van oude stof of oud verband kan rond 
klei een mummie worden geknutseld. In bijlage 
nummer 19 vindt u een knipblad voor een sarco-
faag. Op de muren van de grafkamer (mogelijk 
in een opengeknipte schoenendoos) kunnen 
de leerlingen tekeningen van de goden maken 
(voorbeelden vindt u op www.rmo.nl/
egyptepakket). Verder horen er natuurlijk voed-
seloffers en grafgiften mee te gaan in het graf. 
Deze kunnen de leerlingen maken van klei of 
gips, maar ze kunnen ook plaatjes zoeken in 
tijdschriften of stof en andere restmaterialen 
gebruiken. Voorbeelden van grafgiften zijn: 
(vrouwelijke) offerdragers, kisten met kleding, 
bedden, tafels en voedsel. Bij supermarkten 
staan vaak grote dozen die handig zijn voor gro-
tere grafkamers.

M3.3 Een dodenboek maken (Tekenen/
Handvaardigheid): De Egyptenaren namen bij 
hun dood een Dodenboek mee. Hierin ston-
den tips en aanwijzingen om in het hierna-
maals terecht te komen. Laat de leerlingen 
ook zo een boek maken. Dat kan geheel in 
de Egyptische stijl, maar ook met een eigen 
inbreng. Hoe denken zij dat het hiernamaals 
er uit zou kunnen zien, en hoe zouden ze daar 
kunnen komen? Voor het vak Taal kunt u daarbij 
de nadruk leggen op de teksten, bij Tekenen 
meer op de afbeeldingen zelf, u kunt de leerlin-
gen eventueel een routekaart laten maken. Bij 
Handvaardigheid kunt u meer aandacht beste-
den aan het knutselen met papier en het knip-
pen van plaatjes uit tijdschriften.

M3.4 Wat is er nog te zien van het oude Egypte? 
(Geschiedenis): Laat de leerlingen aan de hand 
van internet (bijvoorbeeld Google Maps), reis-

gidsen (af te halen bij een reisbureau), tijdschrif-
ten (zoals National Geographic) uitzoeken wat 
er nu nog te zien is van de monumenten uit het 
oude Egypte. Denken de leerlingen dat de oude 
Egyptenaren het eens zouden zijn met hoe wij 
nu met deze monumenten omgaan? En zijn er 
gebouwen uit onze tijd die over 3000-5000 jaar 
nog zullen bestaan? Vinden de leerlingen het 
belangrijk dat er iets uit onze eigen tijd bewaard 
blijft voor de toekomst, en vinden ze dat oude 
gebouwen beschermd moeten worden?

M3.5 Menselijke piramide maken (Gym): 
Een piramide kan ook uit andere onderde-
len bestaan dan stenen. Denk maar aan een 
piramide van dozen of van champagneglazen. 
Een leuke activiteit is een menselijke piramide 
maken. Allereerst worden er matten neergelegd 
voor het geval er iemand valt. Daarnaast moe-
ten natuurlijk alle schoenen worden uitgetrok-
ken. Zorg dat op de onderste rij de leerlingen 
stabiel en stevig op handen en knieën zitten. 
Begin eerst met twee lagen, kijk als dit lukt eens 
of drie ook mogelijk is. Als het lukt is dit een 
geslaagd moment om een foto te maken!

M3.6 Tijdbalk maken (Geschiedenis): De 
Egyptische oudheid strekt zich uit over een 
periode van duizenden jaren en heeft dus langer 
bestaan dan onze beschaving nu bestaat. Voor 
leerlingen is het moeilijk om zich voor te stel-
len hoe lang dit precies heeft geduurd. Om een 
beter beeld te krijgen van de strekking van de 
Egyptische oudheid kan er een touw dwars door 
het klaslokaal worden gespannen. Op gekleurde 
vellen die met wasknijpers aan de lijn worden 
bevestigd kunnen jaartallen en eventueel his-
torische gebeurtenissen worden aangegeven. 
Laat de leerlingen eens bekijken hoe oud de 
Egyptische cultuur is, en hoe ver op de tijd-
balk onze samenleving pas is ontstaan. Indien 
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gewenst kunnen zij ook de verschillende farao’s 
en/of bouwjaren van de belangrijke bouwwer-
ken op de tijdbalk plaatsen.

M3.7 Amuletten maken: zie leerjaren 1-2

M3.8 Meetlat maken: zie leerjaren 3-4

Leerjaren 7-8

M4.1 Mummificeerproces (Biologie): Door 
vocht in een lichaam en de omgeving gaat 
een lichaam ontbinden. Eerst begroeven de 
Egyptenaren hun doden in het zand, waardoor 
ze erachter kwamen dat uitgedroogde lichamen 
niet gaan rotten. Toen ze de overledenen in sar-
cofagen en grafkamers wilden begraven werd 
het noodzakelijk dat al het vocht uit het lichaam 
werd gehaald. Bespreek bij bijvoorbeeld de 
natuurkunde of biologieles hoe het mummifi-
ceerproces precies in zijn werk ging. Hoe ver-
loopt het ontbindingsproces van een lichaam 
normaal gesproken, en met welke methoden 
probeerden de Egyptenaren dit te voorkomen? 
Welke omstandigheden zijn er vereist om een 
lichaam zo lang te bewaren?

M4.2 Mummies in andere culturen 
(Aardrijkskunde): Er zijn niet alleen maar mum-
mies uit het oude Egypte bewaard gebleven. 
Denk bijvoorbeeld ook aan veenlijken of ijs-
mummies. Deel de leerlingen in groepjes in en 
laat hen (wellicht per land of werelddeel) uitzoe-
ken wat voor mummies er nog meer zijn. Hoe 
verschillen deze mummies van de Egyptische? 
In ouderdom, in wat voor mensen (status, 
geslacht) of diersoorten zij waren, in of ze al 
dan niet opzettelijk bewaard zijn gebleven, in de 
condities waarin het lichaam bewaard is geble-
ven (mummificatie door uitdroging, door het 

zuurstofarme en zure veen of door een extreem 
lage temperatuur)? In Zuid-Amerika zijn er de 
Inca-mummies, en zelfs in Nederland zijn er 
mummies te vinden, in de kelder van de kerk in 
Wieuwerd (Friesland).

M4.3  Amuletten maken: 
zie leerjaren 3-4

M4.4 Model van een Egyptische grafkamer 
maken: zie leerjaren 5-6

M4.5 Een dodenboek maken: 
zie leerjaren 5-6

M4.6 Menselijke piramide maken: 
zie leerjaren 5-6
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Bijlagen →
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nº 1 Thoetmosis op een strijdwagen
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nº 2 Vogelkraag
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nº 4 Schrijf je naam in het Oudegyptisch met het Hiërogliefenalfabet

a
b
c
c
d
e
f
g
h    of

i
j
k
l
m
n
o
p
q

r
s
t
u
v
w
x
y
z

 k-klank

s-klank
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nº 5 Cartouche

r
s
t
u
v
w
x
y
z
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nº 6
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nº 7 Hiërogliefen lezen

Deze tekens waar niets achter staat, hebben 
geen ‘klankwaarde’. Ze helpen te bepalen wat 
het woord betekent (bijvoorbeeld een mannetje 

achter een naam wanneer het de naam van een 
man is). Deze tekens heten determinatieven.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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nº 8 Antwoorden hiërogliefen lezen

1. dpt - schip

2. hfau - slang

3. Re - zon(negod)

4. nfr - mooi, goed

5. anch - leven

6. rdi - geven

7. ntjr - god

8. sjm - gaan, lopen

9. z - man, mens

10. tjzm - hond

11. r - mond

12. Inpu - Anoebis

13. rn - naam

14. rm - vis

15. msh - krokodil

16.  tut-anch-imn hqa iun sjma 
 
tut = beeld; 
anch = levend;  
imn = Amon (een god) ‘levend beeld van  
de god amon’, hqa = heerser; 
iun = Heliopolis (een stad);  
sjma = zuidelijk 
 
‘heerser van het zuidelijke Heliopolis’. 
Het zuidelijke Heliopolis is Thebe, de 
hoofdstad in de tijd dat Toetanchamon 
farao was.

17.  ra-mss-sw hqa iun 
 
Ra (de zonnegod);  
mss = geboren van (dus ‘zoon’) 
sw = hij ‘hij is de zoon van Ra’ 
hqa = heerser 
iun = Heliopolis 
 
Heliopolis is een stad in Egypte waar 
de zonnegod Re het belangrijkste was. 
De naam van deze farao kennen wij als 
Ramses.

18.  qliopadra  
 
Dit is een Griekse naam die in hiërogliefen 
geschreven werd. In het Grieks betekent  
de naam Cleopatra, ‘glorie van de vader’.
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nº 9 Goden op boot
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nº 10 Noet met Horusvalken
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nº 11 Teken een dierenhoofd
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nº 12 Knipblad kijkdoos Amon en Amara
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nº 13 Lijst van goden met hun belangrijkste cultusplaatsen

Amon Thebe

Anoebis Cynopolis

Atum Heliopolis

Bastet Bubastis

Chnum Elefantine

Chonsu Thebe

Hathor Dendera

Horus Edfu

Isis Philae

Moet Thebe

Montu Thebe

Osiris Abydos

Ptah Memphis

Ra Heliopolis

Sachmet Memphis

Seth Ombos

Sobek Kom Ombo

Thoth Hermopolis

Seth

Horus

Anoebis
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nº 14
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nº 15 Anoebis met mummie
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nº 16 Mummiemasker
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nº 17 Bouwplaten Lego
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nº 18 Model van de begraafplaats van koning Chefren
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nº 18 Knipblad van de begraafplaats van koning Chefren
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nº 19 Knipblad sarcofaag
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nº 19 Knipblad sarcofaag
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Links naar websites

Algemeen

www.schatgravers.nl 

www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis gebruik 
bijvoorbeeld de zoekwoorden: Egypte, farao, 
piramide, mummie, hiërogliefen, goden, tempel

Afbeeldingen

www.rmo.nl/collectie 

www.globalegyptianmuseum.org (Engelstalig)

www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-
oeuvres (Engelstalig) gebruik bijvoorbeeld de 
zoekwoorden: Egypt, farao, hieroglyph, Nile, 
mummy

www.metmuseum.org/collections/
search-the-collections (Engelstalig) gebruik 
bijvoorbeeld de zoekwoorden: Egypt, 
hieroglyph, mummy, temple

www.flickr.com/groups/409045@N22/pool 
(Engelstalig) website met verzameling amateur-
foto’s van bezoekers van het Egyptisch Museum 
in Caïro

Filmpjes

www.schooltv.nl/beeldbank gebruik bijvoor-
beeld de zoekwoorden: Egypte, farao, piramide, 
mummie

www.eigenwijzer.nl gebruik bijvoorbeeld de 
zoekwoorden: Egypte, farao, piramide, mummie, 
hiërogliefen

www.teleblik.nl 

Spellen

www.rmo.nl/kids/thuis-doen/games 

www.megamythen.nl 

www.followamuse.nl/amonenamara 

www.rmo.nl/games/dierenmummies 

www.rmo.nl/games/dieven 

www.dummiedemummie.nl 
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Boeken gericht op kinderen

Egypte. Nieuws uit de Oudheid, V. Davies en 
R. Friedman (British Museum Publication Ltd. , 
1998).

Het oude Egypte, M. Smith (Bakermat, 2010).

Het oude Egypte: tijdperk van de farao’s,  
R. Hamilton (Parragon, 2008).

De wereld van de farao, A. Miljard  
(Bergmans, 1997).

Het oude Egypte, S. Baussier (Biblion, 2002).

Cleopatra, A. Geras (Kingfisher, 2007).

Toetanchamon, de schatten van de gouden 
koning, K. Santon (Parragon, 2007).

Die eeuwige Egyptenaren (Waanzinnig om te 
weten), T. Deary (Kluitman, 1999).

Het verhaal van de mummies, P. Clarke  
(Biblion, 2011).

Encyclopedie van Mummies, P. Chrisp (het 
Spectrum, 2006). NB: dit boek is niet geschikt 
voor jonge kinderen vanwege de vele foto’s  
van echte mummies.

Leesboeken voor kinderen

Marijn in de Woestijn, D. Dekkers (Tirion, 2007).

Amon & Amara, een Egyptisch avontuur,  
K. Brummel (Follow a Muse).

Dummie de Mummie en de gouden scarabee,  
T. Menten (Van Goor, 2009).

Dummie de mummie en de tombe van 
Achnetoet, T. Menten (Van Goor, 2011).

Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba,  
T. Menten (Van Goor, 2011). 

Populair-wetenschappelijke 
boeken
Egypte, het land van de farao’s, R. Schulz en 
M. Seidel (ed.) (Könemann Verlagsgesellschaft 
MbH, 1997). [Aanrader vanwege de vele 
foto’s en de teksten die geschreven zijn door 
Egyptologen, maar wel voor het algemene 
publiek]

De dodencultus van het Oude Egypte,  
M.J. Raven (Bataafse Leeuw, 1992).

Schrift en schrijvers in het Oude Egypte,  
M.J. Raven (Bataafse Leeuw, 1996).

Beeldhouwkunst in het land van de farao’s,  
H. Schneider (Bataafse Leeuw, 1992).

Het oude Egypte, Z. Sharif (Könemann 
Verlaggesellschaft MbH, 1999).

Egypte; tempels, mensen en goden, A. Siliotti 
(Zuid boekproducties, 2004).

Egyptische sagen en verhalen, J.F.Borghouts 
(Unieboek, 1974) [Dit is al een oud boek, 
maar het is soms nog wel terug te vinden in 
bibliotheken].

Literatuurlijst
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De bakermat der beschaving: Egypte, J. Malek 
(ed.) (Uitgeverij M & P, 1994).

The Pharaoh’s Kitchen: recipes from Ancient 
Egypt’s enduring food traditions, M. Mehdawy 
en A. Hussein (The American University in Cairo 
Press, 2010).

De Nijl stroomopwaarts: het Egypte van de 
farao’s, M. Reynders (Davidfonds, 2006).

Egyptische magie, op zoek naar het dodenboek 
van Thot, M.J. Raven (Walburg Press, 2010).

Ancient Egypt. The land and its legacy, T.G.H. 
James (British Museum Publication Ltd. , 1988).

Chronicles of the pharaohs, P.A. Clayton 
(Thames & Hudson, 1994).

Chronicle of the queens of Egypt, from  
early dynastic dynastic times to the death of 
Cleopatra, J. Tyldesley (Thames & Hudson, 
2006).

Egypt, S. Crescimbene (Tiger Books 
International PLC, 1994).

Egypte in religieuze boeken

In de Bijbel wordt Egypte ook genoemd:

Jozef in Egypte (Genesis 37-50)

De 10 plagen van Egypte en 
De uittocht uit Egypte (Exodus 1-14)

De vlucht naar Egypte van Jozef en Maria 
(Mattheüs 2:13-18)

En ook in de Koran:

De soera over Jozef (Yusuf, soera 12) 

Het verhaal van Mozes (Mousa, verspreid  
over meerdere soera’s)
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