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WIE WAREN DE OUDE GRIEKEN?

WAT ZIJN DE

GRIEKSE MYTHES?
De oude Grieken waren een volk dat bekendstond
om zijn moedige strijders, creatieve kunstenaars
en wijze denkers. Ze leefden van 2600 v.Chr. tot
300 n.Chr. in het oude Griekenland, een gebied
dat overeenkomt met het huidige Griekenland en de
Griekse eilanden. Net als vele andere oude volkeren
vertelden de oude Grieken fantastische verhalen
over waarden en normen, de geschiedenis van hun
goden en de wereld om hen heen, bijvoorbeeld om te
verklaren waarom er seizoenen zijn en hoe de mens
ontstond. Die verhalen over monsters,
helden en goden zijn de Griekse mythes.
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De oude Grieken vormden
in de klassieke oudheid
een van de meest
invloedrijke beschavingen.
Het oude Griekenland
werd volledig omringd
door de zee. De inwoners
werden rijk door de
handel en ze bouwden
indrukwekkende steden
en grote tempels voor
hun vele goden. Ze vonden
veel nieuwe dingen uit:
de democratie, het
theater en de Olympische
Spelen. De cultuur van de
oude Grieken heeft ook
op jouw leven invloed.

De oude Grieken waren
handige harry's.
Ze maakten prachtige
dingen, zoals kleurrijke
beelden van hun goden
en godinnen. Ze maakten
ook veel aardewerk en
beschilderden de klei
met mooie patronen en
tekeningen. De tekeningen
beeldden vaak de Griekse
mythes uit. Af en toe
wordt nog aardewerk uit
die tijd gevonden. Dankzij
die vondsten weten we
al veel over hoe de oude
Grieken leefden.

De Griekse mythes werden
in het begin doorverteld,
er bestonden geen boeken
van. De Griekse dichter
Homerus ken je misschien
van zijn heldendicht over
de Trojaanse Oorlog. Het
heet Ilias en Odyssee . Maar
de oude Grieken wilden de
verhalen bewaren voor latere
generaties en besloten ze
neer te schrijven. Daarvoor
bedachten ze hun eigen
alfabet. Ook nu nog boeien
hun verhalen over moedige
helden en onmogelijke
opdrachten lezers over
de hele wereld.
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Cronus at en at en at. Daarna was hij toe aan een dutje.
Zijn vrouw Rhea vond het vreselijk wat hij had gedaan.
Ze wisselde nog snel hun jongste zoon Zeus met een steen.

CHAOS en schepping

Dit zet
ik je betaald,
monster!

Elke cultuur heeft een scheppingsverhaal, een verhaal over hoe
de wereld ontstond. Ook de oude Grieken hadden zo ' n verhaal.
Hier ontdek je hoe de wereld volgens de oude Grieken ontstond.

Burp.

Terwijl Cronus aan de volgende
gang begon, vluchtte de koningin.
Ze verstopte Zeus onder haar mantel.

Rhea nam Zeus mee naar de berg
Ida, waar ze hem verborgen hield
in een diepe, donkere grot.

AU!

Mammie?

Gaea schiep de bomen, het gras
en de kabbelende beekjes.
Ze werd verliefd op Uranus, de
god van de sterren en planeten.

Voor de wereld bestond, was er alleen chaos . Uit dat grote niets ontstonden de eerste wezens.

De jonge god groeide
er op en werd sterk
en moedig.

Hij werd heel slim
en hij kreeg een
lange, dikke baard.

Rhea en Zeus wilden
samen Cronus van
de troon stoten.

3...4...
5...6!

Zeus keerde terug naar de
Olympus, verkleed als een
bediende. Daar bood hij Cronus
een heerlijk glas wijn aan.

Natuurlijk was de wijn vergiftigd.
Zeus keek toe hoe Cronus zijn broers
en zussen uitbraakte.
Wat een gezellige familiereünie!

Wijn,
meester?
Jakkie!

Gaea - moeder aarde

Eros - Liefde

Nyx - nacht

Erebus - duisternis

Gaea en Uranus kregen samen veel bijzondere kinderen.

Ik ben
de mooiste
man in de
hemel!

Tartarus - de onderwereld

Gaea hield van haar monstertjes, met al hun energie en hoofden. Maar
Uranus was een beetje bang van de Cyclopen en de Hecatoncheiren.

Graag!
Cronus was razend, maar de jonge Zeus was zo boos dat hij bliksems kon gooien. Samen met zijn broers en zussen verklaarde hij zijn vader de oorlog.
Tien jaar lang schudde de wereld op zijn grondvesten. Titanen, monsters en reuzen vochten keihard. Het gevecht kreeg de naam Titanenstrijd.

ZIT
STIL!

HEY!

Pap?
BLA

de TITANen
(wel twaalf!)

BLA

de CYCLOPEn
(met elk maar een oog!)

Daarom stuurde hij ze naar de
Tartarus, de duistere onderwereld.

de Hecatonc heiren
(met elk vijftig hoofden!)

Gaea was diep gekwetst .
Ze vroeg een van de Titanen,
Cronus, om af te rekenen met
haar gemene man.

Cronus en zijn vrouw, Rhea, bestegen de troon. Cronus vond het leuk om
de baas te zijn en hij was het snel gewend om te leven als een koning.

Cronus en Rhea kregen zes schattige godenkinderen.
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DEMETER

HERA

BLA

Cronus hielp haar graag. Hij jaagde zijn vader weg met een zeis
(een werktuig met een boogvormig mes) en pakte hem zijn kroon af.

Kijk
uit!

Maar Cronus was bang, want hem was voorspeld dat een van
zijn kinderen de macht van hem zou overnemen, net zoals hij dat bij
zijn vader had gedaan. Daarom besliste hij zijn kinderen op te eten.

Ellendige,
onbetrouwbare
baby's....

Eindelijk
rust!

HESTIA

BLA

Wat een
chaos!

HADES

POSEIDON

Uiteindelijk keerde de rust weer
en bleef een slagveld vol
kreunende reuzen en monsters over.
Zeus had gewonnen. Cronus werd
gevangengenomen in de onderwereld .

Zeus deelde de wereld
met zijn vrienden.
Hij beloonde wie hem
had geholpen...

... en strafte zijn vijanden.
De Titaan Atlas moest
voor altijd de wereld op
zijn schouders dragen.

De goden keerden terug naar de Olympus, waar
het opnieuw rustig was. Vanuit hun gouden stad
zagen ze hoe het de wereld verging. En af en toe
bemoeiden ze zich met het leven van de mensen.

Ik
wil even
rusten...

ZEUS
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Maak kennis met
De oude Grieken geloofden dat er op de Olympus,
de hoogste berg in Griekenland, een paleis stond waar goden
en godinnen over hen waakten. De goden gedroegen zich een
beetje zoals mensen. Ze werden verliefd, trouwden en maakten
ruzie. Maar de goden waren ook machtig en onsterfelijk. Ze gingen dus
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De Griekse goden
niet dood. De oude Grieken dachten dat de goden bepaalden
wat er in een mensenleven gebeurde. Daarom bouwden ze grote
tempels en ze lieten er offers of geschenken achter voor de
goden. Ze gaven ze geld, bloemen en zelfs voedsel. Hier zie je
de twaalf belangrijkste goden en godinnen die op de Olympus woonden.

ZEUS

HERA

ATHENa

DIONYSUS

APHRODITE

POSEIDON

De oppergod, de koning van de goden
en de god van de donder en de hemel.
Hij gooide bliksemschichten naar
iedereen die niet naar hem luisterde.

De koningin van de goden, vrouw van
Zeus en godin van het huwelijk en
kinderen. Ze kon heel humeurig zijn:
toen ze een schoonheidswedstrijd
verloor, hielp ze de Grieken de stad
Troje te vernielen (zie blz. 46).

De godin van de wijsheid en oorlog.
Athena stond erom bekend helden in
moeilijke situaties te helpen.
De hoofdstad van Griekenland,
Athene, werd naar haar genoemd.

De god van de druivenoogst, wijn,
feesten en theater. Wijn speelde een
belangrijke rol in het leven van de
oude Grieken. Ze dronken het ook
vaak bij religieuze ceremonies.

De mooie godin van de liefde.
Ze droeg een magische gouden
riem die ervoor zorgde dat mensen
verliefd werden op haar.

De god van de zee. Hij had een
drietand, een soort grote
vork, waarmee hij stormen en
aardbevingen kon veroorzaken.
Je viel hem maar beter niet lastig!

HEPHAESTUS

DEMETER

ARES

ARTEMIS

Apollo

HERMES

De god van vuur en smeedwerk.
Hij smeedde wapenuitrustingen en
wapens voor de goden en godinnen
op de Olympus. Hij was getrouwd
met de mooie godin Aphrodite.

De godin van de oogst. Zij had
de controle over de graan- en
andere gewassen waarvan de oude
Grieken leefden.

De bloeddorstige god van de oorlog.
Hij stond bekend om zijn opvliegendheid
en woede-uitbarstingen. Hij zat vaak
in de problemen en was niet
de populairste god op de Olympus...

De godin van de jacht. Ze kon heel
goed boogschieten. Ze zorgde goed
voor de natuur en ze beschermde
wilde dieren.

De tweelingbroer van Artemis en
de god van de zon en de genezing.
In de stadstaat Delphi werd voor hem
een grote tempel gebouwd.

Hermes was de snelle boodschapper
van de goden. Hij reisde tussen de
mensenwereld en de Olympus.
Hij bracht nieuws en advies.
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