
 Yn Egypte kinne se skriuwe, 
dêrom heart Egypte by de perioade 
fan de âldheid.  

 
 It tiidrek fan 3000 foar Kristus 
oant 500 nei Kristus neame we de 
tiid fan de Griken en de Romeinen.  

 
 Egypte heart by it tiidrek fan de 
Griken en de Romeinen.  

  

1. In geskink fan de Nyl 



  

 Sa’n 5000 jier lyn ûntstie der 
yn Egypte in heech ûntwikkele 
kultuer. 
 
 It gebiet lâns de Nyl kaam yn 
hannen fan de farao’s. 
 
 Elk jier geane tûzenen 
toeristen nei Egypte om de 
piramiden en keunstskatten te 
bewûnderjen. 

1. In geskink fan de Nyl 



De Gryk Herodotus 
wurdt wol de ‘heit’ fan 
de skiednis neamd. 

 
 Yn syn boek Historiën 
neamt hy Egypte in 
geskink fan de Nyl. 

 
 Sûnder de Nyl soe 
Egypte ien grutte sânbak 
west ha.    

  

Wêrom oerstreamt de 
Nyl eltse simmer? 

1. In geskink fan de Nyl 



 In geskink fan de Nyl. 

  

1. In geskink fan de Nyl 



 Elts jier yn de simmer oerstreamde de Nyl it lân. 
 Om it wetter goed brûke te kinnen waarden der 
diken en kanaaltsjes oanlein.  

  

1. In geskink fan de Nyl 



  

  

Yrrigaasjelânbou 

1. In geskink fan de Nyl 



Bouboeren lâns de Nyl (muorreskildering 1300 foar Kristus).   

  

1. In geskink fan de Nyl 



  

  

1. In geskink fan de Nyl 



 De lânbou brocht sa’n protte op dat net eltsenien op it lân 
hoegde te wurken. Sa ûntstienen der allegear ambachten sa 
as glêsblazers, pottebakkers ensafuorthinne.  
 Doarpen groeiden út ta stêden.  

  

2. De maatskippij feroaret  



 De ambachtslju ruilen op 
de merk har produkten tsjin 
iten fan de boeren.  

  

2. De maatskippij feroaret  



 Yn 3000 f. Kr. 
waard hiel Egypte 
ien ryk.   

 
 De farao’s 
bestjoerden harren 
ryk mei amtners. 

 
  De boeren 
moasten in diel fan 
de risping (oogst) as 
belêsting betelje.  

  

2. De maatskippij feroaret  



 De farao krige in protte macht.   

  

2. De maatskippij feroaret  



  

De maatskippij fan Egypte bestiet út lagen. 

2. De maatskippij feroaret  



 Neffens in âld ferhaal 
bestjoerden Isis en Osiris Egypte. 
 Seth wie jaloersk, hy deade 
Osiris, fike him yn stikken en 
smiet him yn de Nyl. 
 Isis brocht Osiris wer ta libben. 
Harren soan Horus deade Seth 
en waard doe farao.  

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



 De farao moast it lân bestjoere en 
beskermje. 

 
 Hy boude timpels foar de goaden.  
 

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



  

Timpels foar de goaden 

3. Goden, mummy's en piramiden 



 De Egyptners leauden dat de farao 
tusken de minsken en de goaden yn stie. 
 De wichtichste god  wie Amon-Re. 

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



De Egyptners leauden dat se 
yn it deaderyk fierder libben. 
 Dêrfoar moast it lichem 
bestean bliuwe en dêrom lieten 
se harren mummifisearje.    

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



 Yn in deadeboek stie watst 
sizze moast en watst dwaan 
moast om it deaderyk yn te 
gean.    

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



 Tidens it libben wurken de Egyptners al oan harren grêf.  

  

3. Goden, mummy's en piramiden 



 Sa om ende by 3000 
foar Kristus ûntwikkelen 
de Egyptners it 
hiëroglifenskrift.   
 Se skreaunen op 
papyrus. 
 Troch de stien fan 
Rosette kinne wy dat no 
lêze.  

  

Stien fan Rosette  

4. It hiëroglifenskrift 



 Champollion ûntsifere it hiëroglifenskrift. 
 De earste wurden dy’t hy lêze koe wienen 
Ptolemeus en Kleopatra.   

  

4. It hiëroglifenskrift 



  

hiëroglifenskrift 

4. It hiëroglifenskrift 



 Wat stiet hjir 
links ûnder?  

 
 Skriuw dyn 
namme ek ris yn 
hiëroglifenskrift.   

  

4. It hiëroglifenskrift 



 Op ynternet steane programma’s dêrst wurden yn 
hiëroglifen oersette kinst.    

  

Skriuw dyn namme yn hiëroglifen 

4. It hiëroglifenskrift 

http://users.telenet.be/vbz/egyptdag/hiero4.htm
http://users.telenet.be/vbz/egyptdag/hiero4.htm


 Yn 2580 foar Kristus liet farao Cheops de grutste 
piramide (147 meter heech) bouwe.   

  

5. Cheops en Toetanchamon 



 Lettere farao’s waarden yn 
rotsgrêven begroeven. 
 
 Muorreskildering fan Ramses III 
fûn yn de fallei fan de keningen.    

  

5. Cheops en Toetanchamon 



 Ramses II mei in striidwein 1274 foar Kr.   

  

5. Cheops en Toetanchamon 



 Yn 1922 ûntdekte  
Howard Carter het grêf 
fan Toetanchamon. 

  

5. Cheops en Toetanchamon 



 Toetanchaton waard Toetanchaton, hy dy’t Aton ferearet.   

  

5. Cheops en Toetanchamon 



  

5. Cheops en Toetanchamon 

 Toetanchamon   



  

6. Ryk en earm 

 Wat dogge dizze minsken? Binne se ryk of earm?  



 Der wiene rike en earme 
befolkingsgroepen. 

 
 De farao, de prysters en de 
skriuwers stienen heech yn 
oansjen.  

  

6. Ryk en earm 



  

  

farao 

Edelmannen, prysters en 
hege amtners  

Lege  amtners en hannelers 

Boeren en lânarbeiders 

                       slaven   

6. Ryk en earm 



 Rike minsken lieten muorreskilderingen meitsje.  

  

6. Ryk en earm 



 Muzyk en dûns foar de riken. 

  

6. Ryk en earm 



 Muorreskilderingen 
yn grêfkeamers.  

  

6. Ryk en earm 



 Alle folken wiene polyteïsten 
(hiene in protte goaden)  

 
 De Joaden wiene monoteïsten 
(leauwe yn ien God). 

 
  Yn ± 1350 foar Kristus ferearde 
Echnaton mar ien god, de 
sinnegod Aton. 

 
 Nei syn dea fiere de Amon-
prysters it polyteïsme wer yn.  

  

7. De wrâld fan Moazes 



Sa om ende by 1400 f. Kr. 
kamen de  Israëliten troch in 
hongersnoat nei Egypte. 

 
Ûnder lieding fan Moazes 
gongen se út Egypte wer 
werom nei Kanaän.   

  

7. De wrâld fan Moazes 



 Yn Egypte moasten de Israëliten slavewurk 
dwaan.  

  

7. De wrâld fan Moazes 



 Foto’s fan in tentoanstelling 
yn Leiden oer it âlde Egypte.  

  

7. De wrâld fan Moazes 



  

  

7. De wrâld fan Moazes 



  

  

7. De wrâld fan Moazes 



  

  

7. De wrâld fan Moazes 



 Tentoanstelling museum Leiden  

  

7. De wrâld fan Moazes 



 Histoclips ôflevering Egypte  

  

8. Histoclips Egypte 

http://www.npo.nl/histoclips/13-12-2012/NPS_1207568


 Meitsje in tiidbalke 
fan dyn libben. 

 
 Tekenje op in stik 
papier in tiidbalke. Dus 
in balke fan dyn 
geboarte oant no. 
 
 Set op de tiidbalke 
jiertallen. Skriuw stikjes 
tekst en sykje der foto’s 
by.  

  

9. In tiidbalke fan dyn libben 



 Do hoechst der allinnich 
op te setten watst der op 
hawwe wolst. 

  

9. In tiidbalke fan dyn libben 


