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VOOR DE ROMEINEN
1.		WIE WAS ER VOOR DE ROMEINEN
AAN DE MACHT??
Al zolang er mensen op de wereld rondlopen,
proberen ze elkaar te overtroeven. Ze willen alsmaar
meer. Méér grond! Méér macht! Méér geld! En dat
meer mensen hen geweldig vinden natuurlijk. Zo
ging het ook bij de Romeinen.
Voordat zij aan de macht kwamen, waren de
Grieken en de Etrusken de kanjers van de buurt.
Tot de Romeinen op de proppen kwamen. Ze
veroverden hun grond – en alle mensen die erop
woonden.
De Romeinen haalden heel veel inspiratie bij hun
voorgangers. En dat is begrijpelijk, want die waren
enorm beschaafd, slim en goed opgevoed. Doordat
ze de baas over hen waren, hadden de Romeinen
meteen sterke mannen én slimme mensen om voor
hen als slaven te werken.
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Etrusken

Rome

Grieken

Da-haag Grieken. Da-haag Etrusken. Vanaf nu zijn
jullie allemaal Romeinen!
Geweldige Grieken
De oude Romeinen waren grote fans van de
Grieken. Toen ze hun gebieden veroverden, namen
ze in één moeite ook een aantal ideeën en gewoontes
van hen over. Het theater, waar alle Romeinen zo dol
op waren, kwam rechtstreeks uit de Griekse cultuur.
En heb je wel eens gehoord van Plato en Socrates?
Dat zijn bekende Griekse filosofen – zeg maar
‘wijze mannen’. Er waren heel veel filosofen in
Griekenland. De Romeinen namen hen mee om
als slaven te werken. Maar ze waren wel zo slim
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om hun geen rotklusje op het land of in de mijn te
geven. Vaak werden ze ingezet als leermeester of als
secretaris van een bedrijfje.
Excellente Etrusken
Bij de Etrusken leenden de Romeinen ook van
alles: het alfabet, godsdienstige rituelen, cultuur…
noem maar op. Het was dan ook een superslim en
beschaafd volkje.
Het noordwesten van Italië, het gebied dat we nu
kennen als Toscane en omgeving, was de thuisbasis
van de Etrusken. Misschien ben je daar wel eens op
vakantie geweest? En wist je dan ook dat er zoveel
geschiedenis onder je voeten te vinden was?
Wacht maar af, er komt nog véél meer geschiedenis
jouw kant op!
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2. TIJDLIJN

ETRUSKEN
7de eeuw voor C
tot 280 voor C

GRIEKEN
8ste eeuw voor C
tot 323 voor C

ROMEINS
KONINKRIJK
753 voor C
tot 509 voor C

ROMEINSE
REPUBLIEK
509 voor C
tot 27 voor C
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ROMEINS
KEIZERRIJK
27 voor C
tot 395 na C

OOST-ROMEINSE RIJK
395 - 1453

WEST-ROMEINSE RIJK
395 - 476
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HET ROMEINSE RIJK
1. TOT WAAR REIKTE HET RIJK?
Natuurlijk werden de Romeinen niet in één klap
zo machtig. Daar gingen honderden jaren van
veroveringen aan vooraf. In de tweede eeuw na
Christus was het Romeinse grondgebied op zijn
grootst.
Op de tekening hiernaast zie je hoe ongelofelijk
groot dat gebied was – het was een van de grootste
rijken uit heel de geschiedenis! In het oosten liep
het tot Mesopotamië, het gebied dat we nu kennen
als Irak. In het noorden veroverden de Romeinen
een groot stuk van Groot-Brittannië; de grens werd
aangegeven met de muur van Hadrianus (zie ook
pagina 63). In het westen kregen de Romeinen
Spanje en Portugal te pakken. En in het zuiden
werden ze de baas over Noord-Afrika en daardoor
ook over de hele Middellandse Zee.
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Een massa mensen
In dat enorme rijk leefden zo’n 50 miljoen mensen.
In de hoogtijdagen van de Romeinse tijd waren dat
er zelfs 60 tot 80 miljoen!
Een op drie inwoners was een slaaf. Dat was een
meevallertje voor de Romeinen, want anders zou
hun rijk nooit zo enorm zijn geweest. De slaven
deden immers alle klusjes waar de Romeinen zich te
goed voor voelden:
werken op het land
(zodat iedereen genoeg te eten had);
werken in de mijn
(en veel edelstenen, goud en zilver opgraven);
gigantische gebouwen neerzetten
(om enorme steden te bouwen);
werken in het huishouden
(zodat de Romeinen intussen zaken konden
doen);
vechten in de arena’s
(voor een leuk middagje uit).
Bloederig en gruwelijk
Nu is het niet zo dat een Romeinse keizer op een
dag wakker werd en plotseling een enorm rijk had
waar hij de baas over was. En het is ook niet zo
dat iemand hem dat rijk gratis gaf omdat hij zo’n
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aardige kerel was. Nee, om het Romeinse rijk zo
enorm groot te maken voerden de Romeinen vaak
oorlog. Héél lang en héél vaak – wrede, bloederige,
bloedstollende, afgrijselijke oorlogen…

De mensen die toevallig in het gebied woonden
dat de Romeinen veroverden, moesten plotseling
volgens de wetten van de Romeinen gaan leven. Wat
ze nog meer bedachten, lees je verderop.
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