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 Inleiding  

Het Romeinse Rijk heeft bestaan van rond 625 voor Chr. tot  
476 na Chr. Dat is 1101 jaar.  
Het Rijk veranderde voortdurend door veroveringen of  ver-
liezen. 
Ook het zuidelijk deel van wat we nu Nederland noemen, 
behoorde tot het Romeinse Rijk vanaf  ongeveer het jaar 56 
voor Chr.   
We weten vrij veel over de Romeinse tijd, omdat de 
Romeinen hun geschiedenis opschreven. Bij de komst van 
de Romeinen start ook de geschiedenis van ons land.  
De tijd daarvoor noemen we de prehistorie. 
Dit boek geeft antwoord op de volgende vragen: 
 Welke gebieden maakten deel uit van het rijk? 
 Hoe zag het gebied wat we nu Nederland noemen er 

toen uit? 
 Wat was de limes? 
 Wat was de invloed van de Romeinen op de veroverde 

gebieden? 
 Waardoor hield het Romeinse Rijk op te bestaan? 



 1. De verovering van Gallia 
Gallia 
In het jaar 56 voor Chr. wordt 
Julius Caesar (1) de bestuurder 
over de Romeinse provincie 
Gallia. Gallia is wat we nu West-
Europa zouden noemen. 
Julius Caesar verovert beetje 
bij beetje stukken land die het 
bezit zijn van stammen.  
Echte landen, zoals Europa die 
nu kent, zijn er nog niet. 
Neder-Germanië 
Het gebied dat we nu Nederland 
noemen, werd bewoond door 
Germaanse stammen,  
De Romeinen noemden dit deel 
Neder-Germanië.  
In het noordelijke, onbezette 
deel van Nederland woonden 
de stam de Friezen. 
 

Een groot rijk 
Het Romeinse Rijk met als centrum Rome groeide uit tot 
een superrijk (2). Alle gebieden rond de Middellandse 
Zee maakten deel uit van het rijk. De Romeinen gaven 
hun provincies namen die veel later na de val van het rijk 
de naam van een land zouden worden. 
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Moeras 
De provincie Neder-Germanië was 
voor de Romeinen een erg afgelegen 
gebied. Het was een oninteressante 
plek. Er viel weinig te halen, want het 
was een nat en moerasachtig gebied. 
Grote delen van het land liepen bij 
vloed onder, want dijken bestonden 
nog niet. In het noorden woonden 
mensen op terpen (1) als bescherming 
tegen het water. 
Stammen. 
Het gebied werd bevolkt door allerlei 
stammen: 
A. De Bataven 
B. De Cananefaten/Kaninefaten 
C. De Chamaven 
D. De Tubanten  

E. De Friezen 
 
Pas in het jaar 12 voor Chr. 
blijft het Romeinse leger in 
Neder- Germanië.  
Ze maken de rivier de Rijn 
tot de noordgrens van het 
Romeinse rijk. 
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 3. De limes 

De Rijn 
Langs de rivier de Rijn speelt zich het 
Romeinse leven af. De Romeinen noemen 
het de limes. De limes is het Latijnse woord 
voor grens(pad). De limes wordt bewaakt 
tegen indringers vanuit het noorden. 

Wachttorens (1) 
De Romeinen bouwen langs de Rijn 
wachttorens. Zo hebben ze goed 
zicht op de grens.  
Elke beweging op en langs  
de Rijn wordt gezien. 

Castellum (2) 
De Romeinen bouwden forten of castella langs de 
Rijn. Het castellum was de kazerne van de soldaten. 
In de buurt van deze castella ontstaan kleine kamp-
dorpen. Hier ontmoeten Romeinen en Bataven 
elkaar. In de dorpen worden 
spullen verkocht. De soldaten 
vinden er hun vertier. 
Je leest meer over deze kamp-
dorpen in hoofdstuk 4. 
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 4. Kampdorpen 

De kampdorpen langs de Limes zijn de oudste plaatsen in Nederland. 
Ze hebben een rijke geschiedenis. Er zijn nog volop sporen van de 
Romeinen te vinden. 

Valkenburg 
De Romeinen zetten op 
hun land en provincie-
grenzen grenspalen.  

Leiden 
Een Romeins ruiter-
masker werd in 1996 
gevonden. Het masker 
werd gedragen om de 
vijand schrik aan te jagen. 

Alphen a/d Rijn 
Deel van de toegangs- 
poort 

Bodegraven 
Romeinse ruiterhelm 

Zwammerdam 
Hier werden zes Romeinse 
rivierschepen opgegraven. 

Utrecht/Trajectum 
Romeinse munten 

Wijk bij Duurstede 
Romeinse mantelspeld 

Nijmegen/Noviomagus 
Bronzen hoofd van de Ro-
meinse keizer Trajanus Woerden 

Romeinse drinkbeker 



 5. Het Romeinse leger 

De grote kracht van het Romeinse Rijk was een 
sterk leger.  De soldaten waren getraind en goed 
uitgerust met wapens. Het leger kon zich ook 
snel verplaatsen en officieren leerden om met 
tactiek de vijand te verslaan. 

De legionair  
Een soldaat werd een legionair ge-
noemd. Hij vocht in het legioen 
(leger). Helm, pantser, speer, 
zwaard, dolk en schild maakten 

deel uit van de wapenrusting. 
Ook droeg een legionair keuken-
gerei en voedsel voor drie dagen 
bij zich in een ransel op zijn rug. 
Hij droeg sandalen van leer met 

op de zool een profiel van kopspijkers. 
De legionair was goed getraind en geoe-
fend. Hij kon dagelijks 30 kilometer 
marcheren. 

Een legionair tekende een contract van 25 
jaar. Er werd goed voor hem gezorgd.   
Hij kreeg een goed salaris 
Als hij met pensioen ging, kreeg hij geld of 
een stuk land. 
 

 

 

 
 

 

 

Het legioen 
Een leger of legioen bestond uit 5000 
legionairs. Rome bezat ongeveer 30 
legioenen. Elk legioen had een nummer. 
Een legioen was goed georganiseerd.  
Het werd aangevoerd door een legatus (1) 
(generaal),  
Elk legioen bestond weer uit kleinere een-
heden: 
 Een centurie was een groep van 100 man en 

werd aangevoerd door een centurion( 2). 
 Vijf centuriën vormde een cohort en werd 

aangevoerd door een tribuun. 
 
De legatus, centurion en tribuun herkende je 
aan de helm met pluimversiering. 
Ook vreemdelingen konden in het legioen 
dienen. Dit werden hulptroepen geno-
emd. Veel Bataafse mannen dienden 
als ruiters in het legioen.  
Na 25 jaar dienst hadden ze meer 
rechten dan anderen. 
Ze kregen het recht om te handelen, 
te verhuizen en te trouwen. 
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Tactiek 
De aanvoerders van het legioen werden 
onderwezen in krijgskunde of tactiek. 
De meeste oorlogen werden voorheen ge-
voerd door de vijand wild en direct te lijf te 
gaan. 
De Romeinen maakten altijd een ander aan-
valsplan. Daarbij letten ze op:  de kracht van 
de tegenstander, het terrein en hun eigen 
kracht. 
Verder was het de kunst om zo’n groot legi-
oen goed bijelkaar te houden. 
Vaak werd een vijandig leger in de hoek 
gedreven. De Romeinen gaven vaak de vi-
jand de kans te ontsnappen. De vijand rende 
voor zijn leven en liet wapens achter. 
Daarop zetten Romeinse ruiters (1) de 
achtervolging in om het karwei af te maken. 

Wapens 
Naast het voetvolk en ruiters beschikte het legioen 
over boogschutters en allerlei slimme wapens, zoals 
de katapult (2) en de kruisboog (3) 

Deze wapens werden vooral ge-
bruikt bij de belegering van een 
vijandelijk fort. 
Om zich te beschermen tegen een 
vijandelijke pijlenregen gebruik-
ten Romeinse soldaten de schild-
padformatie (4). 
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De Romeinen legden een uitgebreid wegennet (1) in 
hun rijk aan. Een weg had maar één doel: het leger 
zo snel mogelijk van de ene naar de andere plek te 
brengen. Het waren de eerste verharde wegen.   
Ze waren kaarsrecht. Ze werden door soldaten en 
slaven aangelegd. Ook handelaren maakten dank-
baar gebruik van deze verharde wegen. 
 

6. Romeinse wegen 

1. Uitgraven 
De weg werd eerst 1 meter in 
de diepte uitgegraven. Een weg 
werd ongeveer 7 meter breed. 
De bodem werd goed aan-
gestampt. 

2. De fundering 
In de uitgraving werden stenen en 
puin gestort.  De fundering zorgde 
ervoor dat de weg niet verzakte 

3. Afdeklaag 
Op de fundering kwam een laag van 
klei, leem of cement. 

4. Het wegdek 
Het wegdek bestond uit platte 
stenen. Het oppervlak was 
bol, zodat er geen regenwater 
op de weg bleef staan. 

De mijlpaal 
Om de 1500 meter stond 
een mijlpaal naast de weg.  
Op de mijlpaal stond steeds de af-
stand naar de volgende stad. 
Een legioen wist zo precies hoeveel 
mijl er nog te marcheren was. 
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Het goede wegennet van de Romeinen zorgde voor meer 

handel en nieuwe goederen in Neder-Germanié. 

7. Handel en geld 

Nieuwe producten 
Druiven, perziken, vijgen, wijn en kip waren 
onbekende producten in het noorden.  
De Romeinen namen deze producten 
mee naar de Lage Landen.  

Plunderen en belasting 
Veroveringen brachten voor de Romeinen geld in het 
laatje. Eerst werd een veroverd gebied geplunderd.  
Nadat een gebied veroverd was, moesten de bewoners 
belasting betalen. Dat gebeurde altijd in natura.  
Het betekende niet een betaling in geld, maar in 
de vorm van plaatselijke goederen. Dat konden 
dierenhuiden zijn of een deel van de oogst. 

 

Handel 
De goederen verdiend door belasting werden verhandeld.  
Ook verdienden de Romeinen aan de handel in slaven. 
Krijgsgevangenen werden verhandeld als slaaf. In het 
Romeinse Rijk was slavernij heel gewoon. Een op de drie 
mensen was een slaaf in het rijk. Ze werden ingezet bij 
zwaar werk, maar ook in de huishouding. 

Geld 
De Romeinen brachten de stammen in Neder-
Germanië ook in aanraking met geld. Voor die 

tijd bestond er alleen ruil-
handel. 

 
 

 



 

Je las al dat er kampdorpen ontstonden bij de Romeinse 
castella. Die kampdorpen groeien vaak uit tot kleine steden. 

8. Steden 

Orde 
De Romeinen houden van een goede 
organisatie en orde. Daarbij hoorde 
ook netheid. Alle muren, straten en 
huizen, alles is mooi recht en schoon. 
Nieuw 
Er verschijnen marktpleinen, waterput-
ten, potten– en pannenbakkerijen, 
kleine arena’s, glasblazerijen en her-
bergen.  
Dit zijn allemaal nieuwe zaken voor de 
stammen in de omgeving.  

 

Water 
Ook nieuw is de watervoorziening van de Romeinen.  
Ze zorgen dat het water naar hen toestroomt door een open 
waterleiding. Soms worden er hele bouwwerken aangelegd 
waarover het water stroomt. Zo’n bouwwerk wordt een 
aquaduct (1) genoemd. 
In de stad Rome was het toilet ook 
bekend. Romeinse burgers zaten naast 
elkaar op deze openbare toiletten (2)  
gezellig met elkaar te praten.  
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Het schrift was voor de komst van de Romeinen 
onbekend. De taal van de Romeinen, het Latijn, heeft 
grote invloed op de mensen in de veroverde gebieden. 

9. Taal en cijfers 

Bouwen 
De Romeinen waren bouwers. Veel woorden uit onze taal 
komen uit het Latijn. Ze zijn soms in de loop van de tijd 
veranderd van vorm: 
muur (murus), kelder (cellarium), kasteel (castellum) maar een 
woord als fundament (1) (ondergrond) en ornament 
(versiering) (2) zijn bijna letterlijk overgenomen. 
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Meer woorden 
Maar er zijn veel meer woorden dan bouw-
woorden. Denk aan persoon (van persona dat 
masker betekent), villa, centrum, via (betekent weg 
in het Latijn), roos (van rosa), liniaal, letters (van 
littera), juist (van justus) en keizer ( van caesar). 

Salaris 
Salaris is het loon dat je verdient met 
werken. Romeinse soldaten kregen 
vaak betaald in zout. Zout was geliefd, 
want het gaf smaak aan eten.  
Het woord salaris is Latijn voor zout. 

Romeinse cijfers 
Verder nemen de Romeinen hun cijfers 
mee: I, II, III, IV, V, VI, X, L, C, D en M.  
Cijfers die jullie nog steeds leren, omdat je 
ze nog tegenkomt op sommige  klokken en 
oude gebouwen.  

I, II, III en IVI, II, III en IV  



Visgoten en Hunnen 
In het jaar 410 na Christus valt een naburig volk, de Visgoten 
(3), het rijk binnen. Ze  plunderen en dringen zelf door  tot de 
machtige stad Rome. 
Later valt ook een plunderend, snel ruitervolk, de Hunnen (4),  
het rijk binnen. Het betekent langzaam het einde van een 
ruim 1100-jarige overheersing door de Romeinen in het 
westen. 

 

Het Romeinse Rijk wordt zo groot dat het steeds 
moeilijker wordt om alle grenzen te verdedigen. 

10. De val van het West-Romeinse Rijk 

Oost en west 
In het jaar 285 na Christus is het rijk zo groot dat het bijna 
onbestuurbaar geworden is. Er wordt besloten om het rijk op 
te splitsen in een oostelijk (1) en een westelijk rijk (2) met 
twee verschillende keizers. 
Tekort aan soldaten 
Het wordt steeds moeilijker om voor zo’n groot rijk alleen 
Romeinse soldaten te werven. 
Het legioen is steeds meer aangewezen op vreemdelingen.  
Ze komen uit de stammen van veroverde gebieden. 
Ook kunnen deze vreemdelingen officier worden. 
De aandacht bij de grenzen verslapt steeds meer. 
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 10. Filmpje 

Het Klokhuis 
De Romeinse Limes 

Klik hier 
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
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-romeinse-limes/#q=De%20Romeinen






 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk 

http://www.geschiedenisvoorkinderen.nl/romeinen/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Nederland 

http://www.20eeuwennederland.nl/periodes/Romeinse%20Tijd 

http://romeinen.jouwpagina.be 
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