
 

 
 

De oude Grieken 
Een oude en invloedrijke beschaving 

1 Keer in de 4 jaar staat de sportwereld op zijn kop. Dan 
worden er weer Olympische spelen gehouden. Het idee van 
de Olympische spelen komt oorspronkelijk uit het oude 
Griekenland en is dus al meer dan 2000 jaar oud. En er zijn 
meer overleveringen uit de oude Griekse cultuur.  

Zonder dat je er bij stil staat kun je de Griekse beschaving 
overal tegenkomen. Denk maar aan de slang als symbool 
voor een arts, merkkleding van Nike en de voetbalclubs 
Ajax, Heracles en Sparta. De erfenis van de oude Grieken 
geeft aan dat wij nu nog steeds veel waarde hechten aan 
deze oude samenleving.  

Democratie bij de oude Grieken 
In het oude Griekenland leefden de meeste mensen op het 
platteland, maar het leven bruiste vooral in de steden. Daar werden de belangrijke 
beslissingen genomen. De oude Griekse stad was eigenlijk een minilandje, een stadstaat. 
Zo’n stadstaat heet een polis. De polis werd bestuurd door politici. Dat waren wijze 
mannen. Zij namen de beslissingen over het bestuur. Maar bij belangrijke vergaderingen 
moesten ook gewone mannen aanwezig zijn, want het volk besliste mee over deze zaken. 
Alleen mannen; vrouwen, slaven en buitenlanders mochten niet meepraten. 

De Nederlandse democratie 
De Griekse samenleving was gebaseerd op democratie en dat hebben we nu nog. In Den 
Haag zetels onze volksvertegenwoordiging. De leden van de Tweede Kamer zijn gekozen 
door de burgers van Nederland. Dat lijkt wel op wat in de 
polis gebeurde, zo’n 2500 jaar terug. Met 1 groot 
verschil: ook vrouwen kunnen gekozen worden.  

Bouwstijl van de oude Grieken 
In het oude Griekenland bouwden de mensen tempels 
voor hun goden. De Griekse tempels werden allemaal op 
dezelfde manier gebouwd en versierd. Op een zuilenrij 
werd een tympaan geplaatst. In deze driehoek werden 
beeldhouwwerken aangebracht. In de tempel staat 



 

 
 

meestal een beeld van de God waaraan de tempel gewijd is. 

De Griekse bouwstijl in Nederland 
Het concertgebouw in Amsterdam is geïnspireerd op een Griekse tempel. Dat kun je zien 
aan die zuilen en het reliëf in de tympaan, de driehoekige gevel. In dit gebouw worden de 
Griekse godinnen van de kunst afgebeeld. Dit soort ‘Griekse’ gebouwen zie je veel in 
Nederlandse steden. Het zijn vaak belangrijke  gebouwen en huizen, zoals kerken, 
herenhuizen en muziekgebouwen. 

 


