Nijl

Egypte

Wie heeft Egypte gesticht?

Ongeveer 5000 jaar geleden waren er twee
onafhankelijke koninkrijken: Opper- en NederEgypte. Na vele veldslagen zijn deze twee rijken met
elkaar verenigd. De eerste farao van Egypte was
Menes. Hij was de heerser over een van de grootste
en machtigste landen van die periode.

Het huidige Egypte

Egypte ligt in Noordoost-Afrika langs de oevers van
de rivier de Nijl. De hoofdstad is Caïro. Met meer dan
80 miljoen inwoners heeft Egypte vijf keer zoveel
inwoners dan Nederland, en is het qua oppervlakte
ruim 24 keer zo groot.

Wat betekent farao?

Het woord farao betekent “groot huis” ofwel “groot paleis”.
Hier woonde de Egyptische koning. De farao was de machtigste en belangrijkste persoon in Egypte. Hij maakte de
wetten en regeerde over het gehele land.

Hoe zag de farao eruit?
De farao was vooral gekleed in linnen doeken. Op zijn
borst droeg hij kleine goudplaatjes en bontgekleurde
halfedelstenen en glazen stenen. De met linten gevlochten valse baard werd aan de kin van de farao gebonden.
De oogmake-up beschermde hem tegen de zon en oogziekten. Op zijn hoofd droeg de farao een kroon of een
blauw met goud gestreepte nemes-hoofddoek. Op de
hoofdbedekking prijkte aan de voorkant een cobra. Deze
moest de farao beschermen tegen kwaadwillenden. In
zijn handen had hij de scepter en gesel. De scepter had
veel weg van een herdersstaf. De farao moest zijn volk
beschermen, net zoals een herder zijn schapen. De gesel
was een zweep, waarmee hij vijanden kon bestraffen.

Alleen de hoogste ambtenaren en priesters mochten hem
ontmoeten en met hem spreken. De farao werd gezien als
vertegenwoordiger van de god Horus op aarde en werd
aanbeden door zijn volk.

De meeste piramides zijn gebouwd als graven voor de farao’s. Het was de bedoeling dat de piramide een huis voor de eeuwigheid zou zijn. Hij moest een trap
naar de hemel vormen voor de farao, zodat deze na zijn dood naar de goden kon
gaan.
Bijna alle piramides zijn opgebouwd als een groot doolhof en hebben vallen en
geheime gangen. Deze moesten grafrovers op afstand houden.

De Egyptenaren hadden hun eigen schrift, de zogenaamde hiërogliefen. Deze
zijn in de stenen van de piramide gegraveerd en op de muren van de graven geschilderd. De hiërogliefen bestonden uit kleine tekeningen waarmee klanken of
complete woorden werden uitgedrukt. Anders dan het schrift dat wij kennen,
werden hiërogliefen vaak van rechts naar links en van boven naar beneden gelezen.

z t A qq w y b q t
P

L

A Y M O B

I

L

De piramide van Cheops is ‘s werelds grootste
piramide en één van de 7 wereldwonderen uit
de klassieke oudheid. Hij is 146 meter hoog en
daarmee Drie keer zo hoog als de toren
van Pisa . Er wordt geschat dat deze
piramide gebouwd is met meer dan
2 miljoen blokken steen en dat
de bouw ongeveer 20 jaar
heeft geduurd.

Waarom waren er grafkamers?

De grafkamer bevond zich diep in het binnenste gedeelte
van een piramide. Hierin stond de sarcofaag, de doodskist
van de farao. In het graf van de overledene legden de
Egyptenaren voorwerpen voor een aangenaam leven na de
dood, zoals levensmiddelen, schalen, waardevolle schatten
en wapens.

Wat zijn canopen?

De Egyptenaren haalden de lever, longen, maag en darmen
uit de overledene. De bewaarde organen legden zij in vier
verschillende karaffen, de canopen. Deze werden bij de
overledene bijgezet. De organen werden beschermd door
de kinderen van de god Horus. Daarom zien de deksels eruit als de vier zonen van Horus.

Wat is een mummie?

Een mummie is een lichaam dat niet is vergaan. Door een
bijzondere behandeling probeerden de Egyptenaren te
voorkomen dat een lichaam zou vergaan. Een mummie
wordt gemaakt door het lichaam te roken of uit te laten
drogen en in te balsemen. Voor de Egyptenaren was het
mummificeren heel belangrijk, omdat zij geloofden dat
een eeuwig leven in het hiernamaals alleen mogelijk was
met een intact lichaam.

Waarom waren er grafrovers?

De prachtige schatten van de Egyptenaren
trokken veel grafrovers aan. De route
naar rijkdom was echter niet zonder
gevaren. De rovers moesten vele geheime
gangen door en vallen ontwijken om
uiteindelijk in de grafkamer te komen.
Veel van hen zijn verdwaald en hebben
de uitgang nooit meer teruggevonden.

Egypte en Rome: bondgenoten of vijanden?

De laatste grote Egyptische farao heette Cleopatra. Haar geliefde was de
machtige Julius Caesar, de heerser van Rome. In die periode was hij de belangrijkste man in het Romeinse Rijk. Zijn poging om Egypte en Rome voor
eens en altijd te verenigen mislukte.
Nadat Cleopatra was gestorven is het land
aan de Nijl veroverd door de Romeinen.
Egypte werd toen een provincie van het Romeinse Rijk waarover de Romeinse keizer
heerschappij had.

Wie heeft Rome gesticht?

Volgens de verhalen is Rome in het jaar 753 voor Christus
op 7 heuvels gesticht door de tweeling Romulus en Remus.
De broers zouden in een mand op de rivier de Tiber zijn gezet, waarna ze zijn gevonden door een wolf die hen heeft
grootgebracht. Romulus werd de eerste koning, vandaar
dat de stad naar hem is vernoemd.

De legende vertelt dat Rome op één enkele dag is gesticht.
Het land werd al voor de stichting van Rome bewoond
door de Latijnen, Sabijnen en Etrusken. Deze volkeren waren beroemd voor hun handwerk en landbouw.

Tib er
Rome

Het huidige Rome

Vandaag de dag is Rome de hoofdstad van Italië en ligt in het midden van het land aan
de oevers van de Tiber. Rome is met 2,8 miljoen inwoners ook de grootste stad van Italië.

Het bekendste Romeinse oorlogsschip was het galeischip. Dankzij
deze schepen heersten de Romeinen al snel over grote delen van de
Middellandse Zee. De zeer lange en smalle schepen werden aangedreven door roeiers, maar beschikten ook over een zeil voor een snelle
aanval. Om tegenstanders te kunnen rammen had het galeischip
een ramsteven aan de voorkant, net onder het wateroppervlakte.
Aan boord stonden de soldaten klaar om het schip van de vijand te
enteren.

SPQR is de afkorting voor het Latijnse “Senatus Populusque Romanus” en betekent
“Senaat en Volk van Rome”.
Deze vier letters zijn te vinden op veel
inscripties en munten.

Het Romeinse leger was het eerste beroepsleger in de geschiedenis. Het legioen vormde de grootste eenheid. Deze
bestond uit 10 cohorten van ongeveer 500 man. Elk cohort
bestond uit ongeveer zes centuriën.
Een centurie was de kleinste eenheid en bestond uit ongeveer 80 legionairs. De taken van de legioenen waren het
veroveren van nieuwe gebieden en het bewaken van de veiligheid binnen het Rijk.

Wat was een legionair?

De Romeinse soldaat werd een legionair genoemd. Wie
legionair wilde worden, moest Romeins burger zijn, kunnen lezen en schrijven en sterk gebouwd zijn. De legionair
droeg een helm met nek- en wangbescherming, een borstpantser en sandalen. Hij was bewapend met een kort steekzwaard en een zware werpspeer.

De strijdwagen

De strijdwagen was een geliefd voertuig van de Romeinen
en werd bijvoorbeeld gebruikt voor veldslagen en wagenrennen. Hij werd getrokken door paarden en had messen
aan de wielen om tegenstanders te verwonden.
De berijder van de strijdwagen behoorde meestal tot de
hogere klasse van de bevolking. Voor koningen en hogere
officieren was dit een symbool voor rijkdom en macht.

Zo vochten de Romeinen

Het Romeinse leger behaalde zijn overwinningen onder
andere door een zeer doordachte manier van vechten.
De Romeinen zijn vooral erg bekend om hun “schildpad”opstelling, waarbij ze een vierkant vormden. Bij deze
opstelling hielden de soldaten in de voorste rij hun schild
voor zich en degenen in de rijen daarachter hielden hun
schild boven hun hoofd. De soldaten die aan de rand
marcheerden, hielden hun schild altijd aan de buitenkant.
Daardoor waren de soldaten beter beschermd tegen
aanvallen.
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