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 Wat niet
 Wat wel

 Rome
Volgens de legende werden er 2 baby’s te vondeling gelegd langs de rivier Tiber in Italië.
Het was de tweeling Romulus en Remus. 
Ze werden gevonden door een wolvin  en deze voedde hen op en beschermden de tweeling.
Toen ze groot werden wilden ze op de plek waar ze waren gevonden wonen.
 ze bouwden daar dus een huis op een prachtige plek tussen 7 heuvelen
Er kwamen steeds meer mensen bijwonen omdat de grond vruchtbaar was en het klimaat warm
Romulus doodde Remus omdat ze ruzie hadden om de naam en zo werd Romulus de eerste
koning van de naar hem genoemde stad.

 Het romeinse rijk
 De mensen uit Rome dreven handel met omliggende steden en werden zo steeds slimmer en
rijker.
De kennis die ze opdeden en de producten die leerden kennen verspreiden ze zelf over steeds
groter wordende gebieden
producten als druiven, kippetjes, spiegels, messen, lepels en glas
Ze gingen geld gebruiken om dingen en diensten mee te betalen. Tot die tijd werd er meestal
geruild
 Al in het begin voerden de romeinen veel oorlogen. Eerst om zichzelf en de stad te verdedigen
tegen buursteden.
doordat ze wegen bouwden konden de legioenen steeds grotere afstanden afleggen in kortere tijd
en dus groeide het rijk steeds groter. (gezegde: alle wegen leiden naar Rome)
 Rome kreeg zelfs zijn eigen havenstad: Ostia. Hierdoor werden nog grotere gebieden bereikbaar.
De romeinen veroverden hierdoor steeds grotere gebieden en verspreiden steeds meer kennis.
zo zetten ze op bepaalde afstanden palen langs de weg die aan gaven hoe ver Rome was: de
mijlpalen.
 Ze bouwden stenen huizen en versierden deze met mooie meubels en prachtige mozaïeken.
de vloer legden ze op stenen paaltjes en lieten hier warme lucht of warm water doorheen lopen
(de vloerverwarming).
ze bouwden badhuizen met baden op verschillende temperaturen en met sauna’s
de openbare toiletten waren gezellige ruimtes waar je de laatste nieuwtjes kon uitwisselen.

 Op scholen werden de kinderen onderwezen. Meisjes leerden koken, naaien en weven.
de jongens leerden vechten, lezen en schrijven. Dat is ook de reden dat we zoveel weten over
de romeinen. Ze schreven alles op

De Leiding
 Na romulus kwamen er nog meer koningen.
in een koninkrijk is de volgende koning is altijd een zoon of ander familielid. Zo blijft het lekker in de
familie.
Dit betekende natuurlijk ook dat de koning niet altijd de meest geschikte persoon was om deze taak
uit te voeren
 Dus in 509BC werd de koning en zijn familie gedood.
 de macht werd over genomen door de Senaat.
de Senaat is een groep van 100 tot 900 mannen: de senatoren. Deze waren altijd van rijke
families afkomstig. Na vaak uren en soms dagen durende vergaderingen gaven ze een advies
aan de Consul. Die was het belangrijkste lid van de senaat en tevens staatshoofd.

dit ging een poos goed.  een van de bekendste Consuls was Julius Caesar
Onder Caesar werd Rome nog groter en machtiger. Mede doordat hij veel aanzien won door zijn
overwinning op de Germanen
Er was echter een groep mensen die dachten dat hij koning van de Romeinen wilde worden omdat
hij zich zelf uitriep tot dictator: (alleen hij is de baas)
 Uiteindelijk werd hij met 23 messteken vermoord door zijn vrienden en zijn zoon Brutus.
zijn laatste woorden waren: “ook gij? Brutus?”
 het rijk werd echter groter en groter en het duurde steeds langer voordat er een besluit werd
genomen door de senaat.
 dus in 31BC werd de senaat en consul afgezet en kwam de 1e keizer aan de macht: Octavianus.
beslissingen konden nu weer lekker snel genomen worden en daardoor werd het Romeinse rijk 
nog groter en rijker.
Er kwamen vele andere keizers en die waren niet allemaal even goed of slim.
Keizer augustus verzon dat een jaar uit 12 maanden ging bestaan en noemde er meteen maar
een naar zichzelf. Hij was wel een van de beste keizers en onder hem groeide de welvaart
de 5e keizer was Nero was na een goede start na een aantal jaar steeds meer bezig met zijn
hobby’s ipv met het rijk. Hij hield van Griekse kunst en trad ook vaak op als artiest. Hij had niet
echt veel talent en was een beetje gek. Het gerucht gaat dat hij, tijdens het voordragen van een
gedicht vanaf zijn balkon, Rome in de brand liet steken omdat het zo leuk op de achtergrond
paste bij zijn optreden. Op de vrijgekomen ruimte liet hij later een van de grootste paleizen voor
zichzelf bouwen: de Domus Aurea (= Gouden Huis).
Nero werd 31 jaar. Toen hij na 14 jaar als keizer vermoord werd in het jaar 68 was Rome
straatarm….

door belastingen en veroveringen onder de volgende keizers werd dit weer opgelost en werd
Rome weer rijk.

 Het leger
 In het leger moet je 25 jaar dienen
Als je dat overleeft krijg je pensioen,het geld dat je in het leger heb verdient en een stuk grond.
Weinigen haalden echter de 25 jaar… het was een ruwe tijd.
 Van je eigen geld moest je je uitrusting kopen.
















Je kleding moest rood zijn. Dan zag je de vlekken niet zo erg.
 Gladius (zwaard)
dit hing aan een riem rechts ven je lichaam. Zo kon je het zwaard pakken zonder de soldaat
die dicht naast je stond te verwonden
 Lorica Segmentata (het harnas)
bestond uit metalen stroken die over elkaar heen met leren riempjes verbonden zaten. Hoe
hoger je rang, hoe meer gouden versierselen erop mochten
 De Pilum (kleine werpspeer)
deze werd aan het begin van het gevecht geworpen en kon een harnas of schild doorboren
 Cingulum (de riem)
deze was niet alleen om je broek op te houden maar hier hing ook je zwaard, je dolk en je
drinkfles aan.
 Caligea (sandalen)
deze zorgden ervoor dat ze goed over het slachtveld konden lopen zonder rommel als
botsplinters in de voet te krijgen
 Cassis (de helm)
deze was niet alleen als bescherming maar gaf ook je rang en je positie in het legioen aan
door de gekleurde veren die erop zaten.
 Pugio (dolk)
deze was bedoeld als reserve wapen voor als je je Gladius kwijt was, maar ook handig om je
appeltje mee te schillen
 Scutum (schild)
het schild was groot en iets gebogen om goed bescherming te bieden. De kleur liet weer zien
in welk deel en welke rij van het legioen je moest staan

 een Legioen was strak georganiseerd. Dat begon al bij de samenstelling





 Een groep van 8 legionairs (soldaten) heette een Contumernium
 10 van deze groepen bij elkaar heette een Century
 6 century’s noemde ze een Cohort
 Een legioen was 10 cohorten met officieren, koks, hoornblazers ruiters etc.
Bij elkaar zo’n 6000 man.

 bevelen werden doorgegeven via hoornblazers. Deze gaven aan of ze moesten lopen of
staan, of de speer moesten werpen.
 Ieder legioen had zijn eigen vaandel, de standaard. Deze moest kost wat kost verdedigd
worden. Verloor je de standaard, dan had je het gevecht verloren.
 De soldaten waren erg goed getraind en erg gehoorzaam. Dat moest ook wel
want als je niet luisterde werd je streng gestraft.
 De tegenstanders zoals Germaanse of Gallische stammen vielen allemaal door elkaar als
eenlingen aan. Ieder voor zich. Wie het hardst kon rennen liep voorop.
 De romeinen vochten als groep. Strak georganiseerd.
Als groep konden ze een grote meerderheid van vijanden verslaan
 De commandanten gingen ergens staan waar ze overzicht hadden en konden dus met
hoornsignalen groepen terug laten trekken of juist extra groepen inzetten
Legerkampen
Een romeins leger overnachtte nooit zonder de beschutting van een goed beveiligd kamp, dat zelfs
na de meest uitputtende dag werd opgeslagen.
Een kleiner kamp werd een Castilum genoemd.
 een groot kamp, castrum genoemd bood plaats aan 2-4 legioenen (12000-24000 legionairs)
 Bij de aanleg ging men uit van een vast patroon, dat evenwel aangepast kon worden aan
wisselende omstandigheden als gesteldheid van het terrein, omvang en samenstelling van het leger,
of militaire situatie. In het midden was altijd het gebouw of de tent van de commandant.
 Je had tijdelijke marskampen. Deze werden gebouwd binnen een aarden wal met daarop een
houten omheining. Aan de buitenkant liep een gracht.
 Een permanent kamp werd vaak aan de grenzen neergezet en werd gemaakt van steen.
 Naast een kamp ontstonden vaak winkels en andere gebouwen waar de soldaten ontspanning
konden vinden. (Canabea)
 Ook nu worden er nog overblijfselen gevonden van romeinse kampen. Soms is dat erg makkelijk
want plaatsen als Katwijk, Leiden, Utrecht en Nijmegen zijn vroeger ontstaan als Romeins kamp
 Wat vinden we nu terug van de romeinen?
In het dagelijks leven komen we nog vaak dingen tegen die de Romeinen verzonnen hebben of ons
geleed hebben, vaak zonder dat we het beseffen
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  Het aquaduct en riool
  Wegen
  Handel en geld







 Badhuis of zwembad
 Theater en voetbalstadions
 Make-up en sieraden
 Stenen huizen
 Eten en drinken (wijn, olijfolie, etc)

 In heel Europa zien we de restanten van vaak imposante bouwwerken
 ook zijn er vele tientallen musea te vinden vol met beelden, mozaïeken en voorwerpen
Soms vinden we zelfs een complete stad terug. Bijvoorbeeld Pompeï. Een stad die in het jaar 79
door de vulkaan Vesuvius bedekt werd door een dikke laag as. Honderden jaren later werd de stad
pas weer teruggevonden.
Kunstwerken zie je ook overal terug. Variërend van fonteinen tot bewerkte overwinningszuilen

 vragen

SPQR is de afkorting van het Latijnse
Senatus Populusque Romanus, "De Senaat en het Volk van Rome",
de zinsnede die fungeerde als de officiële naam van het Romeinse Rijk. De afkorting werd
als insigne gebruikt vanaf de tijd van de Romeinse Republiek en stond als inscriptie op
openbare gebouwen en triomfbogen.

