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De Griekse stadstaten 

Kreta is de bakermat van de Griekse beschaving. Door de ligging en handel 

met andere oudere culturen was hier al eerder de hoge Minoïsche beschaving. 



Godenverhalen speelden een belangrijke rol in het dagelijks leven van de Grieken.  

De Grieken beschouwden de wereld  als een afspiegeling van hun godenwereld. 

 

De Griekse goden 

De goden verbleven volgens de Griekse 

mythologie op de berg Olympus. 



Het menselijk lichaam was gemaakt naar het voorbeeld van de goden zelf. 

In de beeldhouwkunst worden goden, helden en atleten als ideale mensen in marmer of brons 

afgebeeld. 

 

Venus Apollo 

Beeldhouwkunst  



Architectuur  
Griekse bouwmeesters maakten gebruik van de natuurlijke omgeving 

De Acropolis (=heuvel) van Athene 

Het Parthenon  



Evenwichtige proporties 

De Grieken ontdekten een harmonieuze 

maatverhouding in de natuur die zij toepasten in 

hun beeldhouwkunst, architectuur en muziek. 

(De Gouden Ratio) 

 



Bouwtechniek  

De Grieken waren stapelaars. 

 

Ze bouwden in natuursteen.  

 

Ze bevestigden de losse delen door 

metalen staven in de ingeboorde gaten 

te steken. 

 

Aan deze werkwijze kunnen we zien dat 

ze gewend waren in hout te bouwen. 

 

Alleen belangrijke gebouwen zoals 

tempels en theaters werden in steen 

gebouwd. 

 

 

  



De klassieke Griekse bouworden 
De Dorische orde 

De Ionische orde 

De Corinthische orde 

 

 



 

 

De Dorische zuil heeft geen voetstuk  

de schacht van de zuil is opgebouwd uit 

trommels die naar beneden toe iets 

verbreden. 

 

Geen basement (voetstuk). 

  

Het kapiteel bestaat uit een vierkante 

deksteen die rust op een rond kussen  

 

Het fries vertoont afwisselend trigliefen (drie 

opstaande 'balkjes') en methopen (platen, vaak 

met beeldhouwwerk) 

De Dorische orde 

 



Een tempel in de Dorische bouworde 

Deze termen moet je beheersen! 



 

 

 

De Ionische orde 

 

De zuilen zijn slanker. 

 

Er is een basement (voetstuk). 

 

Het kapiteel heeft spiraalvormige voluten. 

Het  fries is doorlopend versierd met 

beeldhouwwerk in reliëf.  

 

Op de architraaf worden horizontale lijnen 

aangebracht, zodat het optisch drie balken lijken. 



 

 

De latere Corintische orde (ook wel: Korintische) 

is een variant op de Ionische. 

 Het verschil zit hem voornamelijk in het rijk 

gedecoreerde kapiteel met acanthusbladeren.  

 

De Corinthische orde 

 



Drama  

Drama was erg belangrijk voor de Grieken. 

De acteurs waren mannen die verschillende rollen vertolkten.  

Zij droegen maskers. 

Tragedies 

Verhalen waarin het slecht afloopt 

met de mensen die de goden niet 

gehoorzaamden. 

 

Komedies 

Groteske verhalen over actuele 

gebeurtenissen. 



Grieks theatergebouw 
De tribune van een Griekse theatergebouw werd tegen een natuurlijke helling gebouwd. 

De architecten besteedden veel aandacht aan de akoestiek. Ook werd er al gebruik gemaakt 

van hijsinstallaties om de ‘goden’ over het toneel te laten vliegen. (‘Deus ex machina’) 



Schilderkunst op keramiek.  

Door de schilderingen op het 

keramiek weten we veel over  

het  leven van de oude Grieken. 

De meeste fresco’s zijn verloren gegaan. Wel zijn er honderden beschilderde vazen bewaard gebleven. 



Pythagoras ontdekte  dat toonverhoudingen 

weer te geven zijn als getalsverhoudingen. 

Muziek  

Mooie combinaties noemde hij 

consonanten. 

Schrille samenklanken noemde hij 

dissonanten. 



Filosofie  
De Grieken legden de basis voor de filosofie. 

De werken van grote filosofen zoals Plato, Socrates en Aristoteles zijn nog steeds van invloed 

op het leven in onze eigen  moderne tijd. 
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Het Romeinse Rijk was van oorsprong een stadstaat op het Italisch schiereiland die zich vanaf 

de zesde eeuw voor Christus begon uit te breiden en uitgroeide tot een rijk dat op zijn 

hoogtepunt alle landen rond de Middellandse Zee omvatte. Het bereikte zijn grootste omvang 

onder keizer Trajanus (98 - 117) 

Imperium Romanum 



Standbeelden van keizers en veldheren  

in indrukwekkende kleding. 

Geen ideaalbeelden maar portetten. 

Beeldhouwkunst 

  



Reliëf met oorlogstaferelen op de zuil van Trajanus 

Reliëfs  met oorlogstaferelen. 

 

Iedere keizer liet zijn eigen triomfboog plaatsen. 

 

 

Alles ter meerdere eer en glorie van de keizer.  

 

Triomfboog van Trajanus 

Portretbuste van Trajanus 



Architectuur 
Als de Romeinen een nieuw gebied veroverd hadden, stichtten ze zo snel  mogelijk een stad 

vanwaar zij het bestuur konden uitoefenen. 

De Romeinse steden waren gebouwd volgens een rastersysteem en in iedere stad vond je 

dezelfde gebouwen.   



Belangrijke gebouwen 
Forum: Plein/marktplaats midden in de stad waaromheen de belangrijke gebouwen lagen. 

 

Tempel 

 

Basilica: Gebouw voor volksvergaderingen  en rechtspraak. (In de middeleeuwen werd  

              dit gebouw het uitgangspunt voor de christelijke kerk. 

 

Theater/Amfitheater:  

het volk moest geamuseerd worden omdat de  

landarbeid en het huishoudelijk werk door slaven  

werd gedaan. 

 

Thermen: Badhuizen voor de hygiëne en 

sociale interactie. 

  

Aquaduct: Brugachtige constructies om de  

stad te voorzien van water 

 

. 



De Romeinen waren metselaars. 

Zij werkten met baksteen en een soort beton. 

Hierdoor waren zij in staat om snel te bouwen en om constructies 

 te maken zoals bogen, etages en koepels. 

Bouwtechniek 

 



Wegen, bruggen en verdedigingswerken 

Op de zuil van Trajanus zijn niet alleen veldslagen te zien, maar ook ingenieurs 

 die bezig zijn met het aanleggen van bruggen en verdedigingswerken. 

Zuil van Trajanus 



Het Pantheon (118-120) Rome  

Een tempel met de eerste grote  

koepelconstructie 

Aquaducten 

Voor de watervoorziening in de steden Amfitheaters 

Het volk  werd ook vermaakt met sportspektakels en 

gladiatorenspelen. 

 

Theaters 

Het volk werd vermaakt  

Met toneel, dans en muziek. 



De Romeinen gebruikten de drie klassieke bouworden door elkaar. 

Bogen, pilasters en etages.  



Gebouwen werden gedecoreerd met pilasters = niet dragende halfzuilen. 

Pilasters in de Dorische orde 

Pilasters in de Ionische orde 

Pilasters in de Corinthische orde 



Vitruvius 

 
In de Renaissance heeft 

Leonardo da Vinci heeft deze 

tekening gemaakt naar 

aanleiding van deze geschriften  

De Romeinse architect Vitruvius  

Heeft tien boeken geschreven : 

‘De architectura’ (25 v.C.) 

 

Zijn gegevens haalde hij voornamelijk uit  

Griekse bronnen. 

Leonardo da Vinci 

“De Mens van Vitruvius’ 



De ondergang van Rome en het West-Romeinse rijk. 



Christendom 
In eerste instantie werden christenen vervolgd door de Romeinen. Toen keizer Constantijn van het 

Oost-Romeinse rijk zich in 312 liet dopen werd het Christendom staatsgodsdient.  

Met de christenen aan zijn zijde wilde hij zijn verzwakte rijk versterken.  



Byzantijnse Rijk 

In het oosten kwam het Oost-Romeinse rijk, met Constantinopel als hoofdstad, en vervolgens het 

christelijke Byzantijnse Rijk tot grote bloei. 


