
Wat heb je aan Grieks?

Door het bestuderen van de Griekse teksten en cultuur leer je nadenken over de 
verbanden tussen vroeger en nu. Je leert hoe de Grieken bijvoorbeeld dachten over leven 
en dood, democratie en vreemdelingen en hoe wij daar nu tegenover staan. Ook ga je 
begrijpen waarom in de beeldende kunst en de literatuur veel dingen zo zijn zoals ze zijn.  

Kennis van het Grieks helpt je veel bij het lezen van moeilijke teksten in andere talen, 
die je voor je plezier of voor je werk moet lezen en begrijpen. 

Ook ontdek je gebouwen –misschien wel in je eigen stad– die een beetje op een 
Griekse tempel lijken. Of je herkent een Griekse mythe in een film die je ziet of een 
boek dat je leest. Wist je dat Nike de Griekse godin van de overwinning was? Het is 
leuk wanneer je al dit soort dingen kunt herkennen. Daarom is Grieks een vak dat voor 
iedereen interessant is.
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Grieks, een vak apart

Vijfentwintig eeuwen geleden waren de Grieken in oorlog met de Perzen. Bij het stadje 
Marathon werd een beslissende veldslag geleverd. De Grieken wonnen. Om het nieuws 
zo snel mogelijk bekend te maken, rende een boodschapper de veertig kilometer naar 
de stad Athene. Toen hij daar aankwam was hij zó moe dat hij in elkaar stortte. Vlak 
voordat hij stierf kon hij nog net uitbrengen: “Wij hebben gewonnen”.
Tegenwoordig is het heel gewoon als sporters diezelfde veertig kilometer lopen. We 
noemen dat de marathon. Zo zijn er in onze wereld nog veel meer dingen terug te 
vinden die herinneren aan het oude Griekenland. Als je Grieks leert, -en dat kan op het 
gymnasium- , leer je daardoor ook je eigen cultuur beter kennen.

De taal van de Grieken

Om Grieks te kunnen lezen moet je eerst het alfabet kennen. De Griekse letters zijn 
anders dan de letters die wij gebruiken. Je moet er natuurlijk in het begin even moeite 
voor doen, maar na een tijdje raak je aan het schrift gewend. Het leren van de taal zelf 
is een echte uitdaging, maar als je er wat voor over hebt, kun je zelf gaan lezen wat de 
Grieken lang geleden hebben geschreven. Op school leer je het Grieks van de Oudheid, 
maar in het Grieks dat in het huidige Griekenland wordt gesproken, kun je nog veel 
van dit Oudgrieks herkennen. 

Veel Nederlandse woorden komen uit het Grieks. Dit zijn bijvoorbeeld woorden die 
worden gebruikt in de wetenschap, maar ook heel gewone woorden, zoals techniek, 
biologie, chirurg en psycholoog.

De Griekse cultuur

Ook een belangrijk onderdeel van het vak Grieks is, dat je kennis maakt met de 
geschiedenis en de leefwereld van een volk dat aan de basis heeft gestaan van onze 
eigen cultuur. Je leert niet alleen de Griekse taal, maar je maakt bovendien kennis met 
de verhalen die de Grieken vertelden over Ajax, Herakles en de andere helden. De Grieken 
maakten van deze verhalen ook toneelstukken, die nu nog vaak worden opgevoerd. 
 
De Grieken dachten veel na over belangrijke levensvragen en probeerden daar een 
antwoord op te krijgen. Ook hun geschiedenis schreven ze op. Het verhaal over de slag 
bij Marathon kunnen we lezen in hun eigen woorden. De Grieken hebben op allerlei 
gebieden veel gepresteerd.  Je krijgt in de lessen Grieks bijvoorbeeld ook de tempels te 
zien die ze bouwden voor hun goden en de mooie beelden die ze hebben gemaakt.


