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In het oude Egypte werden veel mensen (en
soms ook dieren) nadat ze overleden waren
gemummificeerd. Mummies zijn dode
lichamen die bewerkt zijn zodat ze lang
bewaard kunnen worden. Eerst werden alle
organen uit het lichaam verwijderd en werd
het lichaam 70 dagen lang in een bad met
natuurlijke zouten gelegd. Dat moest om zo
al het vocht uit het lichaam te onttrekken.
Vervolgens werd het lichaam in een bad met
conserveermiddelen gelegd. En als het daar
lang genoeg in gelegen had, werd het
lichaam helemaal omwonden met linnen. Pas
daarna werd het lichaam in een graf gelegd.
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De organen van de overledene haalden de Egyptenaren voor
17
het mummificeren uit het lichaam. De hersenen werden met
18
een haak via de neus eruit getrokken en de ingewanden via
19
een snee in de zij. De verwijderde maag, darmen, longen en
20
lever vergezelden de mummie in het graf. Zij werden bewaard
21 in kruikjes (of canopen) met een dierenkop of mensenhoofd als deksel. Die
22 gebeeldhouwde dekseltjes stelden de vier zonen van Horus voor.
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De Egyptenaren mummificeerden hun overledenen omdat zij geloofden in een leven
na de dood. Ze geloofden dat het leven verder zou gaan in het Dodenrijk. In dat leven
had je niet alleen de ziel maar ook het lichaam nodig. Daarom moest het lichaam zo
goed mogelijk worden bewaard. Het lichaam moest helemaal intact blijven want als
het beschadigd was moest je zo verder leven in het Dodenrijk.
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Een van de bekendste mummies is de farao Toetanchamon.
Toetanchamon was slechts negen jaar oud toen hij zijn vader als
farao opvolgde. Hij was ook nog erg jong (19 jaar oud) toen hij
stierf. Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame
feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd
gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een
farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen die
nog zeer intact waren.
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Tekst vragen
1. Wat voor soort tekst is dit?
a.
b.
c.
d.

brief
gesprek
informatief
fictief

2. Wie werden er in het oude Egypte gemummificeerd?

3. Zet de zinnen in de juiste volgorde.
1.
2.
3.
4.
5.

Het lichaam werd helemaal omwonden met linnen.
Het lichaam werd in een bad met conserveermiddelen gelegd.
Het lichaam werd 70 dagen lang in een bad met natuurlijke zouten gelegd.
Alle organen werden uit het lichaam verwijderd.
Het lichaam werd in een graf gelegd.

-

-

-

-

4. Wat zijn canopen? Schrijf ook het regelnummer op waar je dit kunt vinden.

5. Welke organen werden er allemaal uit het lichaam verwijderd voor de mummificatie?
1.

4.

2.

5.

3.

6. Wie wordt bedoeld met 'Horus' op regel 22?
a.
b.
c.
d.

een mummie
een Egyptische god
de uitvinder van de canopen
een Egyptische dokter
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7. Wat had je volgens de Egyptenaren allemaal nog nodig na de dood?
1.
2.

8. Vul de juiste woorden in op de lege plekken in de tekst.
Toetanchamon werd farao toen hij
Toen hij

was.

was stief hij.

Het graf van Toetanchamon werd in

ontdekt door

In het graf stonden meer dan

.

kunstvoorwerpen.

9. Wat betekent 'intact' op regel 35?
a.
b.
c.
d.

heel, compleet
opbellen
contact houden
uitvinding

10. Ga in de tekst op zoek naar zelfstandige naamwoorden en bedenk er zelf een bijvoeglijk
naamwoord bij. Bijvoorbeeld: regel 4 oude mummies
Regelnummer

Bijvoeglijk naamwoord
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Zelfstandig naamwoord

