
 

 
 

De Oude Grieken 
de eerste grote beschaving in Europa 

De Oude Grieken 
 
Het land Griekenland ligt in het zuidoosten van Europa. Het 
bestaat uit een groot stuk vastland en een heleboel kleine 
eilandjes. Hier begon de eerste grote beschaving in Europa. 
Zo'n 4000 jaar geleden. 
 
 
 
 

 
Goden 
In de tijd van de Oude Grieken ging de natuur flink tekeer. Er zijn 
vulkaanuitbarstingen, stormen, onweer en bliksem. Daar zijn de Oude Grieken erg 
bang voor, want ze begrijpen niets van deze natuurverschijnselen. Volgens hen zijn 
die het werk van goden.  
 
De Oude Grieken geloven dat er héél veel goden zijn. Zeus is de oppergod. De baas 
van alle anderen goden. Ze denken dat Zeus het laat onweren en bliksemen als hij 
boos is. 
 
De Oude Grieken stellen zich hun goden voor, zoals ze zelf willen zijn. Ze lijken net 
op mensen, maar de goden gaan nooit dood. Ze blijven altijd jong en sterk. 

 

De Olympus 

De belangrijkste goden leven boven op een berg in het 
noorden van Griekenland. Op de berg Olympus.  
 
In het stadje Olympia komen de Grieken bij elkaar om 
offers te brengen aan hun goden. Ze geven de goden dan 
geschenken. 
 

De berg Olympus 
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Olympische Spelen 

De Oude Grieken komen ook naar Olympia om te sporten. 
Ze komen uit alle hoeken van het land, want sporten is 
heel belangrijk. Dat doe je ter ere van de goden. 
 
Zo ontstaan, bijna 2800 jaar gelden, de Olympische 
Spelen. Alleen Griekse mannen doen mee aan die spelen. 
Ze sporten zonder kleding. Vrouwen mogen niet 
meedoen. Ze mogen niet eens komen kijken! 
 

De belangrijkste sporten zijn: discuswerpen, speerwerpen, hardlopen, verspringen 
en worstelen. De winnaar krijg een lauwerkrans op het hoofd en soms ook geld. 
En soms krijgt hij zelfs een standbeeld. Die beelden krijgen een ereplaats op de 
heilige grond van Olympia. Als geschenk aan de goden. 

Griekse Tempels 

De Grieken proberen hun goden ook te vriend te houden 
door tempels voor hen te bouwen. Een huis voor de 
goden waar ze hun geschenken brengen. Zo hopen ze 
dat de goden geen rampen gaan veroorzaken. 
 
De tempels staan op de mooiste plekken van het land. 
Van veel tempels kun je nu nog de overblijfselen 
bekijken. Bijvoorbeeld Het Partheon, deze tempel werd 
gebouwd voor de godin Pallas Athene. 

Het Partheon 
 
Speciaal voor haar bouwen de Oude Grieken een tempel op het hoogste plekje in de 
stad Athene. Ze zijn goede bouwers. Ze bouwen hun tempels met veel zuilen en 
pilaren. En ze versieren deze met beelden. Aan de voorkant is een driehoek. Daarin 
staan vaak ook beelden, kleurig beschilderd. 
 
Grieks theater 
De Oude Grieken vertellen elkaar verhalen over wat de goden meemaken. En dat 
verwerken ze in toneelstukken. Voor hen zijn de toneelstukken net zo belangrijk 
als de televisie voor ons. 
 
Sommige Oude Grieken gaan iedere dag naar het theater. Die toneelstukken worden 
op straat gespeeld op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Later bouwen 
de Oude Grieken ook theaters. 
 
In de theaters zit je op stenen banken in de openlucht. Op die banken kunnen 
duizenden mensen zitten. In het midden van het theater is een cirkel. Daar spelen 
de acteurs. 

http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2210644&nr=2201263&site=2168537
http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2210582&nr=2201263&site=2168537


 

 
 

 
De acteurs spelen verschillende rollen. Ze dragen maskers om te laten zien wie ze 
zijn. De monden van de maskers zijn altijd erg groot. Dat moet wel, want ook de 
mensen op de achterste banken moeten de stem van de acteur kunnen verstaan.  
 
De Oude Grieken vinden dat je van een toneelstuk veel kan leren over het leven. 
Meestal zijn het droevige verhalen over erge dingen die mensen meemaken als ze 
niet luisteren naar de goden. 

Mannen, vrouwen en kinderen 

 

In het oude Griekenland zijn de mannen de baas. 

Vrouwen en slaven hebben niets te vertellen. De 

vrouwen blijven altijd thuis.  

 

Zij werken in het huishouden en zorgen voor de 

kinderen. Vrouwen doen zelfs geen boodschappen. Dat 

is de taak van de mannen of van de slaven. 

 

Meisjes worden thuis voorbereid op hun werk in het huishouden. Daarom gaan ze 

niet naar school. Jongens gaan meestal wel naar school. Ze leren rekenen en 

schrijven en krijgen muzieklessen. 

 

De Grieken vinden dat de mannen méér waard waren dan de vrouwen. Ze zijn 

sterker en dapperder.  

 

De jongens trainen al op jonge leeftijd door te sporten. Ze moeten gezond en sterk 

zijn om later een goede soldaat te worden, want de Oude Grieken wonen niet in één 

staat.  

 

Het land bestaat uit een paar honderd kleine staatjes. Die voeren voortdurend 

oorlog met elkaar. Als man tel je pas echt mee als je jouw eigen staat kan 

verdedigen. 
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Potten en vazen 

Weet je waarom we zoveel weten van de Griekse cultuur? Er 
is heel veel aardewerk bewaard gebleven. Zoals vazen, potten 
en kruiken. Die werden gebruikt als vaten om olijfolie in te 
bewaren. 
 
Op veel vazen die de Oude Grieken maakten kun je zien hoe zij 
leefden. 

 
In de tijd van de Oude Grieken versierden de pottenbakkers hun kruiken en ander 
aardewerk met afbeeldingen. En deze afbeeldingen vertellen ons veel over het leven 
van de Oude Grieken, zoals welke kleren ze droegen, welke meubels ze hadden of 
welke spelletjes ze deden. 
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