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week 51 – 17 december 2018 – tekst niveau AA 

In Egypte is een heel oud graf gevonden. 
het graf = een plek waar een dode ligt begraven 
Het is het graf van een priester. 
de priester = een priester in Egypte deed op aarde dingen voor de goden 
 

Eeuwenoud graf in Egypte gevonden 
 
In Egypte is een heel oud graf gevonden. 1 
Zo’n graf noem je een tombe. 2 
Het graf is meer dan 4 duizend jaar oud. 3 
De tombe ziet er nog heel mooi uit. 4 
 
Graf ontdekt 5 
Onderzoekers in Egypte zijn door het dolle heen. 6 
Want ze hebben een eeuwenoud graf ontdekt. 7 
Ze vonden het graf onder een laag zand. 8 
Het is het graf van een priester. 9 
De priester heette Wahtye. 10 
Hij leefde meer dan 4 duizend jaar geleden. 11 
 
Tombe 12 
Vroeger bouwden de mensen in Egypte tombes. 13 
Een tombe is een bouwwerk. 14 
In een tombe werden dode mensen gelegd. 15 
Maar niet alle mensen kregen een tombe als graf. 16 
Alleen rijke en belangrijke mensen kregen een tombe. 17 
Een tombe werd mooi versierd. 18 
Op de wanden werden mooie tekeningen gemaakt. 19 
Ook staan daar hiërogliefen op. 20 
Dat zijn een soort letters. 21 
 
De tombe van Wahtye   22 
Hoe ziet de tombe van Wahtye eruit? 23 
Er is een grote ruimte. 24 
Daarin staat een beeld van priester Wahtye. 25 
En er staan beelden van zijn vrouw en zijn moeder. 26 
In de tombe zijn nog vier andere ruimtes. 27 
In een van die ruimtes zou de dode priester kunnen liggen. 28 
 
Mooie kleuren 29 
In de grote ruimte staan ook tekeningen op de muren. 30 
Het zijn tekeningen van de priester. 31 
De kleuren van de tekeningen zijn nog heel mooi. 32 
En dat is heel bijzonder. 33 
Want meestal worden ze snel vaag. 34 
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Een onderzoeker zit in de 
grote ruimte van de tombe. 

Op de muren van de 
tombe staan tekeningen 
en hiërogliefen. 
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