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Oude volken 

De oudheid is een periode die begint met het schrift.  
De periode daarvoor wordt de prehistorie genoemd. 
In dit boek lees je over vijf  volken die het schrift al vroeg 
beheersten.  
Ze konden dus hun geschiedenis opschrijven. 
Je leest meer over: 
 De Mesopotamiërs 
 Het oude Chinese keizerrijk 
 De oude Grieken 
 De Romeinen en  
 De Maya’s. 
 
Je krijgt bij elk volk steeds antwoord op de vraag: 
 Wat heeft dit volk ons gegeven? 



Land tussen rivieren 
Mesopotamië betekent land tussen rivieren.  
De twee rivieren de Eufraat en de Tigris zorgden 
er zo’n 10.000 jaar geleden voor dat in deze 
streek een succesvolle beschaving ontstond.  
De belangrijkste volken in het gebied waren de 
Soemeriërs, Assyriërs en de Babyloniërs. 

1. Mesopotamië 
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Steden (3500 voor Chr.) 
Duizenden inwoners hoefden geen eten meer te zoeken. 
Mesopotamië was een vlak gebied en een gemakkelijke 
prooi voor vijanden.  Om zich te verdedigen gaat de 
mens in grote groepen bijeen wonen.  
De eerste ommuurde steden ontstaan. De boeren in de 
omgeving leveren het voedsel aan de stedelingen. 

Landbouw (10.000 voor Chr.) 
Mannen waren in de oertijd jagers. Vrouwen verzamelden 
vruchten en planten in de natuur. Dat was lang zo.  
In Mesopotamië veredelden de Soemeriërs als eerste planten. 
Ze gebruikten de beste zaden van hun granen en zaaiden die 
op hun akkers. Ook vonden de Soemeriërs de ploeg en andere 
landbouwwerktuigen uit. De twee rivieren zorgden voor 
vruchtbare grond. In dit gebied woonden de eerste boeren.  
Zij gingen gewassen verbouwen. Op hun akkers groeide veel 
meer dan ze nodig hadden. En dat had grote gevolgen. 



Het wiel 
Het oudst opgegraven wiel werd in Mesopotamië gevonden. 
Het was alleen niet een wiel voor vervoer, maar een 
pottenbakkerswiel. Ook geldt het gebied tussen de rivieren 
als de geboortegrond van het houten wagenwiel. 
Dat maakte het vervoer van personen en goederen een stuk 
gemakkelijker. 

Het schrift 
De inwoners van Mesopotamië betaalden belasting 
in goederen. Om de betalingen goed bij te kunnen, 
houden, kerfden de belastinginners symbolen voor 
geiten, schapen en graanzakken in natte klei.  
Ruim 5000 jaar geleden bestond hun spijkerschrift uit 
zo’n 700 tekens. 

Maten 
Handel, belasting en wetenschap hadden vaste maten van 
gewicht, tijd en afstand nodig. Het getal 60 was een 
belangrijke maat voor Soemeriërs.. Daardoor bestaat 
bijvoorbeeld een uur nog steeds uit 60 minuten.  
Daarnaast deelden de Soemeriërs het jaar in 12 maanfasen 
in, waarmee de kalender ontstond. 



2. China 
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Thee  (2737 voor Christus) 
De keizer Shennon dronk graag warm water en vond per ongeluk 
thee uit.  Op een dag stond zijn kop warm water klaar.  
De wind waaide een bruin blad in het water. Het water kleurde 
bruin. De keizer dronk ervan en voelde na het drinken dat hij meer 
energie kreeg.  De eerste thee was meer een medicijn.  

Uitvinders 
Het oude China is het land van uitvindingen en 
ontdekkingen. De Chinezen  liepen vroeger al ver 
vooruit op de westerse wereld. Veel van hun 
uitvindingen zouden de wereld voorgoed veranderen. 

IJzer (1050 voor Chr.) 
Brons en koper waren de meest gebruikte metalen, maar ze waren niet 
sterk.  IJzer was in die tijd moeilijk uit ijzererts te halen.  
De Chinezen bedachten als eerste de hoogoven waarmee dat  
gemakkelijker werd.  

Porselein (206 voor Chr.) 
Porselein is een bijzonder soort aardewerk van witte klei, veldspaat en 
kwarts. Porselein is na het bakken hard, doorschijnend, maar laat geen 
vocht door. Het aardewerk klinkt helder als je er tegenaan tikt.  
De Chinezen hielden het recept lang geheim.  
Het aardewerk was rond  1500 ook erg populair in Nederland. 
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Buskruit (9e eeuw) 
Buskruit is een mengsel van salpeter, zwavel en houtskool.  
Pas in de 11e eeuw gingen de Chinezen het als een middel 
gebruiken om er projectielen mee af te vuren. 
Ze probeerden het recept zo lang mogelijk geheim te houden. 
Pas in de 14e eeuw komt het buskruit naar Europa.  
Buskruit zal het einde van de riddertijd en de kastelen inluiden. 
Zowel kastelen als ridders waren niet bestand tegen de macht 
van het buskruit. 

Het kompas (100 voor Chr.) 
Het eerste kompas wees naar het zuiden en werd niet gebruikt 
om de richting te bepalen. De allereerste kompassen waren 
magnetische lepels die gebruikt werden in de waarzeggerij om 
voorspellingen te doen. De Chinezen gaan rond 1100 na Chr. 
het kompas voor het eerst op zee gebruiken. 

Papier (105 na Chr.) 
Cai Lun geldt als uitvinder van het papier, zoals wij dat kennen. 
Hij gebruikte vezels uit het binnenste van de bamboestengel 
en het afval van zijde. Hij mengde dit met water waardoor een 
pap ontstond die hij later zeefde. Op de zeef bleef een dunne 
laag nat papier liggen. Na het drogen was het geschikt om op 
te schrijven of te tekenen. 

 



3. Griekenland 

De wekker (250 voor Chr.) 
De Grieken waren de bedenker van het wateruurwerk, waarbij water uit een 
trechter druppelde. Op een schaalverdeling kon de tijd afgelezen worden. 
Ook werd er de eerste wekker bedacht. Uit een vat stroomde water in een 
ander vat. Dat duurde een bepaalde tijd en zorgde ervoor dat een ander vat 
vol raakte, waardoor een schaal met knikkers met veel herrie omkieperde. 
De wekker werd in rechtbanken en in de politiek gebruikt.  
Een spreker hoorde zo precies wanneer zijn spreektijd om was. 

Democratie (500 voor Chr.) 
Het woord democratie komt uit het Grieks. Demos betekent volk en 
cratie betekent heersen. Het volk heerst is de letterlijke betekenis van 
het woord democratie. Alle vrije burgers in de stad Athene konden in 
een volksvergadering stemmen over wetten en de benoemingen van 
mensen. Slaven en vrouwen mochten niet stemmen.  
Ons land is ook een democratie. Elke Nederlander die 18 jaar of ouder 
is, mag stemmen en kiest mensen die het volk vertegenwoordigen in de 
Tweede Kamer, waar wetten gemaakt worden. 

GRIEKENLAND 

 

Wieg 
Het oude Griekenland wordt vaak gezien als de 
wieg van wetenschap en politiek. 
De oude Grieken zetten als eersten bijgeloof  aan 
de kant. Ze wilden precies weten wat er gaande 
was in de wereld. In Griekenland staat de wieg van 
de wiskunde, meetkunde, natuurkunde, biologie, 
geneeskunde en astronomie. 
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Geneeskunde (400 voor Chr.) 
De Griek Hippocrates wordt gezien als de grondlegger van de westerse 
geneeskunde. Heel vroeger werd een ziekte als een straf van een god 
gezien.  Hippocrates wilde daar niets van weten.  
Hij onderzocht het lichaam van een zieke en zocht naar een oplossing 
van het probleem. Ook legde hij veel nadruk op gezond eten, hygiëne 
en frisse lucht. Hippocrates had een praktijk, maar hij leidde ook een 
artsenschool. Hij schreef wel 80 boeken over geneeskunde. 

De Olympische Spelen 
De moderne Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement in de 
wereld. Toen Pierre de Coubertin in 1896 de moderne Spelen startte, 
werd hij geïnspireerd door de oude Olympische Spelen uit Griekenland 
van 2700 jaar eerder.  
De Grieken organiseerden deze Spelen ter ere van hun goden op de 
berg Olympus. Hardlopen, discuswerpen, boksen, worstelen, 
verspringen  speerwerpen en paardenrennen waren de enige 

De hodometer (25 voor Chr.) 
Het Griekse woord hodos betekent weg. Een hodometer meet de weg en 
was daarmee de voorloper van onze kilometerteller.  
Karrewielen van 1,2 m diameter draaien per Romeinse mijl (ca. 1400 meter) 
400 maal rond. Een pin op de as draait een tandwiel 1 stap verder.  
Dit tandwiel drijft weer een ander tandwiel aan, met gaten langs de omtrek, 
waarin steentjes liggen. Deze vallen één voor één in een kistje.  
Door het aantal steentjes in het kistje te tellen kan de afgelegde afstand 
worden bepaald.  



4. Het Romeinse Rijk 
Keizerrijk 
Het oude Rome had lange tijd een grote invloed op 
Europa en Noord-Afrika. Het Romeinse keizerrijk 
begon onder keizer Augustus in het jaar 27 voor 
Chr. In het westen eindigde het rijk onder keizer 
Romulus Augustulus in het jaar 476 na Chr.  
In die 500 jaren lieten de Romeinen veel sporen na 
in Europa ROMEINSE RIJK 

Bouwen met bogen (1e eeuw na Chr.) 
De Romeinen veranderden de architectuur door het gebruik van 
de boog. De boog zorgde voor een stevige constructie, waarbij 
draagbalken niet meer nodig waren. Ook kon je met bogen grote 
afstanden overbruggen. Bruggen, aquaducten en gebouwen 
hadden allemaal bogen. De koepel was een bijzondere boog.  
Door de koepel konden veel grotere daken gebouwd worden 
zonder draagbalken.  

Bouwen met beton (1e eeuw na Chr.) 
De Romeinen mengden water, gemalen kalksteen, gebroken 
stenen en gemalen tufsteen. Tufsteen is een steensoort die 
ontstaat uit lava uit vulkanen. Er ging soms zelfs bloed van 
dieren in en paardenhaar. Het natte mengsel werd langzaam 
maar zeker hard net als ons moderne beton.  
De kwaliteit van het Romeinse beton was zo goed dat na 
2000 jaar nog veel van hun bouwwerken overeind staan. 

AFRIKA 



Romeinse cijfers (900 voor Chr.) 
De Romeinen bedachten een cijfersysteem waarbij zo min mogelijk 
tekens nodig waren. Zo ontstond een systeem om te handelen en 
met elkaar te communiceren. Dat de Romeinen het getal nul niet 
gebruikten, zorgde ervoor dat ons tientallig systeem met de getallen 
0 t/m 9 belangrijker werd. Toch kom je Romeinse cijfers nog steeds 
tegen in filmtitels, in hoofdstukken van boeken, op gebouwen en 
klokken. 

De juliaanse kalender (45 voor Chr.) 
De juliaanse kalender, genoemd naar Julius Caesar, werd in het 
hele Romeinse rijk gebruikt. Het jaar begon met de maand maart 
en eindigde met februari. De maand juli was genoemd naar Julius. 
De kalender was vrij nauwkeurig, want er werd ook een 
schrikkeljaar ingevoerd. De kalender werd in 1582 door paus 
Gregorius na ruim 1500 jaar vervangen door de kalender die wij 
nu kennen: de Gregoriaanse kalender met januari als eerste 

Romeinse wegen (300 voor Chr.) 
Het succes van het rijk was te danken aan de wegenbouw 
van de Romeinen. Door wegen konden legers zich snel 
verplaatsen. Ook waren de wegen goed voor de handel. 
De wegen hadden een stevige fundering waardoor ze niet 
verzakten. Ook liepen ze bol, zodat het water naar goten 
aan de zijkanten stroomde. 

 



5. De Maya’s 
Indianen 
De Maya’s zijn een indianenvolk uit Midden-
Amerika. Ze woonden als stam van 2600 voor 
Chr. tot rond 1500 na Chr. Toen veroverden de 
Spanjaarden hun woongebieden en kwam er 
een einde aan hun rijke cultuur. 
 

Medicijnen 
De Maya’s hadden veel gebruiken en tradities.  
Bij feesten waren er priester of sjamanen met speciale 
krachten die met de goden en gestorven mensen konden 
praten. Eerst namen sjamanen plantaardige verdovende 
middelen om in trance te raken. Daarna konden ze met de 
geesten praten. Veel van deze verdovende middelen worden 
nu in het westen als pijnstillers gebruikt. 

DE MAYA’S 

Chocolade (400 voor Chr.) 
Chocolade was voor de Maya’s een drank, maar ook een 
betaalmiddel.  In de Mayataal betekent chocolade bitter 
water. Men liet de cacaobonen gisten.  
Daarna werden de bonen geroosterd. Vervolgens werd er 
een pasta van gemaakt die gemengd werd met scherpe 
kruiden en heet water. Suiker bestond niet en het was 
dus een scherpe, bittere drank. Later namen de Spaanse 
bezetters de cacaobonen mee naar Europa. 

ZUID-AMERIKA 



Balspel (1500 voor Chr.) 
De Maya’s speelden rond 3600 voor Chr. al een balspel met de 
naam Pok-A-Tok. De verliezende partij werd aan de goden geofferd. 
Soms werd alleen de aanvoerder geofferd.  
De Maya’s geloofden dat door zo’n offer de zon zou blijven schijnen.  
Het spel werd gespeeld in een lange gang met schuine wanden.  
In de gang hingen twee stenen ringen boven de grond. 
Een rubberen bal moest door de ringen heen gespeeld worden. 
De bal stuiterde op de grond en tegen de wanden.  
De bal mocht niet geraakt worden met voeten of handen, maar wel 
met  knieën, ellebogen, borst en middel.  
Dit spel wordt gezien als de voorloper van ons voetbalspel. 

Rubber (1500 voor Chr.) 
De Maya’s haalden het witte sap (latex) uit 
rubberbomen en mengden het met het sap van 
andere planten.  
Uit de sappen maakten ze een veerkrachtige stof in 
repen die wij nu rubber noemen.  
De Maya’s maakten er schoenen, opbergdozen en 
ballen van.  
Het vloeibare latex werd ook als medicijn gebruikt 
tegen oorpijn, zweren en keel-en maagpijn. 
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7. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-mayas-een-

plotseling-verdwenen-beschaving/#q=maya's 

De Maya’s 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

canon-de-romeinse-limes/#q=De%
20Romeinen  

Het Klokhuis 
De Romeinse Limes 

DE MAYA’S 

https://schooltv.nl/video/de-mayas-een-plotseling-verdwenen-beschaving/#q=maya's
https://schooltv.nl/video/de-mayas-een-plotseling-verdwenen-beschaving/#q=maya's
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-romeinse-limes/#q=De%20Romeinen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-romeinse-limes/#q=De%20Romeinen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-romeinse-limes/#q=De%20Romeinen






Bronnen 

https://www.ancienthistorylists.com/mesopotamia-history/top-11-
inventions-and-discoveries-of-mesopotamia/  
https://www.ancienthistorylists.com/greek-history/top-10-inventions-
discoveries-ancient-greece-remarkably-used-today/   
https://www.ancienthistorylists.com/mayan-history/top-10-inventions-
of-mayan-civilization/  
https://www.ancienthistorylists.com/china-history/top-18-ancient-
chinese-inventions/  
https://www.ancienthistorylists.com/rome-history/top-10-ancient-
roman-inventions/  

MESOPOTAMIËMESOPOTAMIË  



Colofon en voorwaarden 
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