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Romeinen 
 

Rome was één van de vele volken in Italië. 

Op een gegeven moment wisten ze de baas te worden over hun 

buurlandje. Ze voegden de soldaten bij hun eigen leger en 

waren dus weer sterker! 

Ze trainden hun leger en veroverden steeds meer gebieden. 

Hun leger was in steeds kleinere onderdelen verdeeld met 

ieder een leider!!! 

Zo hebben ze heel Italië veroverd. 

 

Ze vroegen overal belasting en werden zo ook steeds rijker. 

 

Om spullen en hun leger snel te kunnen vervoeren (handelen) 

hadden ze betere wegen nodig:  

 

 

 

 

 

Deze 

wegen waren heel goed: grind onderin; zand er op; 

klei en goed passende stenen. 

Ernaast was een greppel voor het regenwater. De 

wegen liepen bol (net als nu!) om het water in de 

greppels te laten lopen. 

Naast de wegen hadden ze mijlpalen� hier op stond 

waar de weg heen ging en hoeveel mijl nog. 

Alle wegen leidden naar Rome. 

 

1. Hoe werd Rome steeds groter? Door hun 

leger goed te trainen; buurlanden te 

overvallen; overwonnen legers in te lijven in 

hun eigen leger. 

2. Waardoor steeds sterker ?  

3. Hoe werden ze steeds rijker?__ Ze vroegen 

veel belasting aan de overwonnen landen. 

4. Wat hadden voor dat steeds grotere rijk nodig?__wegen en bruggen om soldaten en spullen snel te 

vervoeren.__ 

5. Waarom?_Als er ergens oorlog was moesten er snel spullen en soldaten naar toe kunnen._ 

6. Hoe legden ze die aan?_Met klei; zand; grind en bovenop platte stenen_ 

_Ook werden er greppels langs gegraven water af te voeren  en werden mijlpalen neergezet._ 
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Na jaren hadden ze 

een groot deel van 

Europa veroverd: 

 

Engeland (Brittannia); 

België (Belgica); 

Germania Inferior 

(Nederland); België 

(Belgica); Frankrijk 

(Gallië); Sapanje; 

Portugal; Zwitserland; 

Oostenrijk; 

Griekenland; 

Roemenië; Turkije; enz. 

  

Van ieder land leerden 

ze er weer iets bij, wat 

ze ook weer gebruikten! 

 

 

 

 

Als grens werd meestal een rivier, een rij bergen of een 

meer genomen. Dit was gemakkelijker te verdedigen. 

Boven in Engeland werd zelfs een muur gebouwd!!! (de 

muur van Hadrianus) 

Overal langs de grenzen werden forten gebouwd met 

soldaten. Ertussen werden wegen aangelegd, zodat ze snel 

soldaten konden aanvoeren. 

 

Ook bouwden de Romeinen al sterke 

stenen bruggen met de beroemde 

Romeinse boog. 

 

7. Noem een paar landen, die de 

Romeinen veroverd hebben.________ 

__Griekenland; Frankrijk; Roemenië; Turkije; Spanje; België; Nederland; Marokko; Egypte; 

Oostenrijk; Tunesië; Libië; Engeland; enz. 

8. Wat gebruikten ze als grens?_Berg; rivier; meer; muur; zee._ 

Waarom?_Deze waren gemakkelijker te verdedigen!_ 

9. Hoe beschermden ze die?_Met forten, die verbonden waren met rechte wegen._ 
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De Romeinen bouwden overal arena’s. Dit waren een soort 

stadions, waar gladiatoren 

tegen elkaar moesten 

vechten. Meestal op leven 

en dood. Gladiatoren 

waren meestal 

krijgsgevangenen.  

De bekendste arena in Rome is het Colosseum, waarvan een groot deel nog overeind staat. 

Overwonnen tegenstanders werden ook dikwijls als slaaf verkocht. In Rome woonden meer slaven dan 

Romeinen.  

De Romeinen bouwden ook veel badhuizen 

en ook aquaducten om het schone water 

voor een stad aan te voeren vanuit meren in 

de bergen. De badhuizen waren een 

belangrijke ontmoetingsplaats. Zeep was 

er nog niet, dus werden de mensen met 

geurige olie ingesmeerd. Dit werd er met 

speciale krabbers, samen met het vuil, weer 

afgekrabd. 

10. Waarom bouwden ze overal 

arena’s? _Ze waren gek op wagenrennen en gevechten._ 

11. Wat deden ze daar zoal in?_Wagenrennen; jacht op dieren; 

gevechten met roofdieren; excecuteren van ter dood veroordeelden; gevechten tussen Gladiatoren. _ 

12. Wat deden ze met vele krijgsgevangenen? _Als slaaf verkopen; er waren in Rome meer slaven dan 

inwoners._ 

13. Wat/waarvoor zijn aquaducten?_Soort bovengrondse waterleidingen om water naar een stad te 

brengen vanuit de bergen._ 

14. Waarom zijn er hier nooit aquaducten gebouwd? _Hier waren geen bergen; alles was vlak en er was 

hier water genoeg ’voor het opscheppen’._ 

15. Badhuizen waren niet alleen om je schoon te maken, maar ook  om gezellig te praten en te 

overleggen. 

16. Hoe wasten ze zich dan? Er was geen zeep._Met olie insmeren en er af krabben. 

Godsdienst: 

De Romeinen geloofden in vele goden. Ze namen ook goden over van overwonnen volkeren. Enkele 

goden: Jupiter (oppergod); Diana (jacht); Cupido (liefde),  Apollo (zon), Mercurius (handel), 

Bacchus(wijn), Mars (oorlog), Neptunus(zee), Minerva (wijsheid), Pluto (dood) en Venus (liefde).  
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Ze geloofden, dat ze dieren en eten moesten offeren voor deze goden om iets voor elkaar te krijgen. 

Er werden speciale tempels gebouwd voor iedere god. Pas later werd het Christendom ‘ingevoerd’. De 

Christenen geloofden maar in 1 god. Eerst werden Christenen vervolgd. 

 

17. Noem enkele goden van de Romeinen. _ Jupiter (oppergod); Diana (jacht); Cupido (liefde),  Apollo 

(zon), Mercurius (handel), Bacchus(wijn), Mars (oorlog), Neptunus(zee), Minerva (wijsheid), Pluto 

(dood) en Venus (liefde 

18. Waarom hadden ze er zoveel?_Ze bedachten voor alles een god + ze namen goden van de 

overwonnen volkeren over. 

19. Wat deden ze met de eerste Christenen? Kruisigen; met pek insmeren en verbranden; door wilde 

dieren laten verscheuren. 

Keizers/regering 

De Romeinen hadden consuls en senatoren om te 

regeren. Ze hadden ook al opgeschreven wetten, die zo 

goed in elkaar zaten, dat ze nog als voorbeeld gebruikt 

worden. Ook de overwonnen landen kregen die wetten. 

Later nam iemand de macht in handen: Julius Ceasar 

(dictator). Er waren goede keizers (Augustus; 

Justinianus; Claudius), wrede (Nero), gekke (Caligula), 

dichters (Marcus Aurelius). Overal werden dan beelden 

van de heersende keizer gemaakt en zijn ‘kop’ kwam op een munt.  De keizers 

hadden een groep beschermers: Praetoriaanse Garde. Later waren er veel 

onderlinge ruzies over wie keizer kon worden. Legioenen vochten dan tegen elkaar. 

20. Wie regeerden het rijk?_Keizers; consuls en senatoren. 

21. Noem 5 keizers:_ Goede keizers (Augustus; Justinianus; Claudius), wrede (Nero), gekke (Caligula), 

dichters (Marcus Aurelius). _ 

22. Wat was het voordeel van opgeschreven wetten? Iedereen, die lezen kon kende ze en ze konden 

overal ingevoerd worden._ 
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Huizen 

De huizen van de rijke Romeinen 

(villa’s) hadden al veel bijzondere 

dingen: vloerverwarming; 

waterleiding; badkamer; keuken; 

stenen muren; dakpannen; mozaïeken, 

enz.   

 

23. Wat hadden de Romeinse huizen al allemaal?_Vloerverwarming; waterleiding; slaapkamers; 

eetkamer; stenen muren; dakpannen; een keuken; versieringen; enz._ 

Voedsel 

’s Morgens aten ze brood en water. ’s Middags het diner met vlees; vis; fruit en wijn. Veel eten 

overgoten met vissaus. Ze hadden ook al kippen!! 

Rijken: Soms expres overgeven om opnieuw te kunnen beginnen! (veer in keel). 

Er werd veel op houtskool gestookt. 

24.  Wat aten de Romeinen 

zoal? Brood; vlees; vis; fruit en 

wijn. Pap van gerst en andere granen. De rijken aten ook 

bijzondere dingen uit verre landen: kwartelhersenen of 

zangvogeltongetjes. 

 

Het leger 

Contibernium�8 man 

Centuria� 10 contibernium 

Manipel� 2 centuria 

Cohort  ����3 manipels 

Legioen���� 10 cohorten ����5000 man 
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Het leger had verschillende aanvals- en verdedigingstechnieken. Verder gebruikten ze allerlei 

apparaten en machines. Het waren beroepssoldaten, aangevuld met strijders uit overwonnen gebieden. 

 Als ze op ‘mars’ waren, legden ze iedere dag een ‘fort’ aan! 

25.  Hoe was het Romeinse leger ingedeeld? In groepen 

van 8 man; centuria; manipel; cohort en legioen. 

26. Waarom waren ze zo sterk?_Goed getraind; iedere groep 

zijn  eigen leider; goede wapens en bescherming. Goede 

tactieken. 

27. De bekendste wapens waren:_Gladius; Pilum; schild. 

28. Wat zijn tactieken? Noem er een paar._Manieren van aanvallen, zoals ‘schildpad’; cirkel; 

aaneengesloten aanvallen; extra troepen erachter; aanvalswerktuigen zoals blijden en katapults. _ 

De marine 

De marine bestond vooral uit Galeien. Ze hadden roeiriemen èn 

zeilen. De roeiers bestonden meest uit slaven en veroordeelden. 

Vooraan zat een ram, om andere schepen te rammen. De Romeinse 

schepen hadden ook een soort brug, die ze over een ander schip 

konden zwaaien en zo de soldaten aan laten vallen.  

29. Wat voor oorlogsschepen hadden de Romeinen? 

_Galeien met roeiriemen en zeilen._ 

30. Wat hadden die voor bijzonders?_Stormrammen; bleiden en loopbruggen._ 

Geneeskunde 

De geneeskunde van de Romeinen is vooral van de Grieken afgekeken. Ze waren al behoorlijk ver. 

Ook ieder legeronderdeel had een soort ‘dokter’ bij zich. Deze was door ervaring op het slagveld heel 

handig geworden in het zetten van botten, het dichtnaaien van wonden en het behandelen van 

ontstekingen! Ze hadden al speciale naalden en messen om mensen te helpen. 

Hoe kwamen de Romeinen vooral aan goede geneeskunst? Van de Grieken overgenomen en door ervaring 

op het slagveld. 

Handel 

Met de handel werd veel geld verdiend! Ze gebruikten geld; karren (via de 

goede wegen) en schepen om spullen te vervoeren. Ze brachten hier vooral 

nieuw aardewerk (draaitafel!); kippen; glas; ijzer; geld en fruit zoals druiven; 

appels; peren en perziken verder radijs en wortelen. 

Vertel over de handel Ze verdienden veel geld; ze brachten nieuw voedsel, zoals 

kippen; wortelen; radijs en druiven, perziken en peren. Ook geld werd steeds 

meer gebruikt. Ook werd de draaitafel voor klei ingevoerd en ijzeren spullen. 


