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MIDDELLANDSE ZEE

DE NIJL EN DE WOESTIJN
Het oude Egypte was een enorm land in het hedendaagse Noord-Afrika.
Veel van het land bestond uit woestijn, maar een rivier, de Nijl, zette elk
jaar weer alles onder water, wat het mogelijk maakte om aan landbouw
te doen en vee te houden. De meeste Egyptenaren woonden in stadjes vlak
bij de rivier, die meer dan 6852 kilometer lang was. Hun huizen werden
opgebouwd met stenen van opgedroogde modder van de Nijl. De woestijn
beschermde de Egyptenaren tegen indringers: het was er zo heet en er was
amper water waardoor niemand een tocht erdoor zou overleven.
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Egypte was opgedeeld in Neder- en Opper-Egypte. Er
voeren onophoudelijk boten op de Nijl,
die de twee landshelften verbond.
De boten vervoerden zowel goederen als mensen.
Egypte werd dan ook welvarend door de handel met
andere landen in de buurt.

Zoek deze 10 dingen

BOOT De oudste boten op de Nijl werden gemaakt uit
riet, ook papyrus genoemd, dat langs de oevers groeide.

SCHOENEN De Egyptenaren maakten veel andere dingen
uit papyrus, waaronder papier, manden, touw en zelfs
schoenen.

ZEILEN De stroming in de rivier bracht boten naar het
noorden, naar de zee. Daarom moest een boot een zeil
hebben om de wind te vangen en naar het zuiden te reizen.
NET Vissers gebruikten netten, harpoenen en haken om
vis te vangen. De mensen gingen vissen zowel voor hun
plezier als om eten te vangen.

ROEISPAAN Boten gingen sneller vooruit
met roeispanen. Ze hielpen ook bij het sturen.

SPEL De Egyptenaren zwommen en
amuseerden zich in de Nijl. Eén spel werd
gespeeld in kano’s. De teams probeerden het
andere team in het water te kieperen.

VIP Door de mens gemaakte
kanalen linkten de tempels aan
de Nijl. Zo konden belangrijke
personen ernaartoe reizen per boot.

BOEREN Boeren teelden tarwe op de oevers
van de Nijl.

SPEER Jagers gebruikten speren
om vissen en laagvliegende vogels te vangen.

NILOMETER Een bron met trappen erin
mat de hoogte van het water. Zo konden
de boeren weten of hun oogst succesvol
zou zijn.

