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De stad Rome is héél oud. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Rome was
de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. De mensen die naar Rome kwamen,
keken hun ogen uit. Dat doen mensen nu nog steeds.
Jammer genoeg zijn de meeste gebouwen vergaan. Van sommige gebouwen zie je
nog alleen een paar muren of een stuk pilaar. Toch kun je door deze ruïnes
voorstellen hoe bijzonder Rome er tweeduizend jaar geleden moet hebben
uitgezien!
Het grote Romeinse rijk
Rome ligt in het land Italië. De stad is gebouwd op zeven
heuvels. Dwars door de stad loopt de rivier de Tiber.
De oude bewoners voerden oorlogen met de stammen die
in de buurt van de stad woonden. Zo veroverden ze steeds
meer gebieden en werden ze steeds machtiger. Heel Italië
werd Romeins.
Later veroverden de Romeinen ook Spanje en Griekenland. Daarna volgden alle
landen rondom de Middellandse Zee, Frankrijk, Engeland en de helft van Nederland.
Al deze landen werden provincies van het grote Romeinse rijk.
De Romeinse soldaten waren goed getraind en waren erg dapper. Ze hadden het
goed in het leger.
De soldaten waren heel belangrijk voor het Romeinse Rijk. Zij bewaakten duizenden
kilometers grens en zorgden ervoor dat vijandige stammen het Romeinse rijk niet
konden binnenkomen. De Romeinen zorgden dat er vrede was in het hele rijk.

"Alle wegen leiden naar Rome"
Rome, het centrum van het Romeinse rijk, moest gemakkelijk
bereikbaar zijn. Daarom werden er door heel het rijk goede
wegen aangelegd.
Die wegen waren van platte stenen met grind daartussen.
Nergens op de hele wereld waren zulke goede wegen. Deze
waren zo breed, dat twee wagens naast elkaar paste.
Dankzij de wegen konden Romeinse soldaten zich snel
verplaatsen van stad naar stad. En van provincie naar provincie.
Dat was belangrijk voor het verdedigen van het rijk. Of bij het
veroveren van nieuwe gebieden.
Ook handelaren hadden gemak van die goede wegen. Net als de boeren die met hun
spullen naar de markt gingen. De mensen zeiden: "Alle wegen leiden naar Rome". Die
uitspraak kennen wij nog steeds.

Wonen in een Romeinse flat
Er woonden heel veel mensen in Rome. Wel een miljoen!
Het verschil tussen arm en rijk in Rome was erg groot.
De meeste mensen waren arm. Zij leefden in
woonblokken van enkele verdiepingen hoog.
Soms hadden de woonblokken wel 10 etages! In de tijd van de Romeinen had je dus
ook al flats.
Deze flats werden snel en goedkoop gebouwd. De grond was duur. Daarom bouwden
ze de huizen zo hoog mogelijk.
De muren waren van baksteen en de vloeren van planken. Één familie huurde een
flat. Maar soms was de huur zo hoog dat ze sommige kamers verhuurden aan
andere families. Zo woonden er soms wel heel veel mensen in één flat.
Het gebeurde wel eens dat die woonblokken al die verdiepingen niet konden dragen.
Dan stortte zo'n woongebouw met veel gedonder en geraas in elkaar.

Uit het hele rijk
De boerderijen uit de buurt van Rome hadden niet genoeg voedsel voor al die
mensen in Rome. Daarom moest er voedsel uit het hele rijk komen. Graan om brood
mee te bakken kwam bijvoorbeeld uit Noord-Afrika.
Maar ook andere spulletjes werden naar Rome gehaald. Uit Griekenland en Turkije
kwam marmer, honing, olijfolie en potten. Tin en lood namen de Romeinen mee uit
Brittanië. En tot slot wijn en paarden uit Spanje.
De spullen werden per schip, maar ook met paard en wagen naar Rome vervoerd.
Daar werd het verkocht in de winkeltjes. In elke straat vond je er wel een paar.
Meestal op de begane grond van de woonblokken.
Stadsbronnen en thermen
Stromend water was er in die tijd niet in de flats. Dat
moest je beneden halen bij een bron of fontein.
Stel je voor dat je op de bovenste verdieping woonde:
dan moest je met je emmer water al die trappen weer
op! En als je naar de wc wilde, moest je al die trappen
weer af. De meeste huizen in Rome hadden namelijk
ook geen eigen wc.
Je ging naar een openbare wc, ergens op straat. Dat waren stenen banken met
gaten erin. Je kon er wel met twintig mensen tegelijk zitten. Samen naar de wc
gaan, vonden de Romeinen heel gewoon. Het was er erg gezellig: lekker praten met
je buurman of buurvrouw. Met de vieze lucht viel het waarschijnlijk wel mee: er
stroomde altijd vers water onder de wc door. Alles spoelde meteen weg.
De Romeinen hadden thuis ook geen douche of bad. Ze gingen een paar keer per
week naar een badhuis. Die badhuizen worden thermen genoemd. Die zagen er vaak
prachtig uit. Hier werd je weer lekker fris en schoon.

Het Colosseum
De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de
geschiedenis. Het mooiste en opvallendste gebouw van
Rome was het kolossaal grote Colosseum.
Het Colosseum stak boven alle huizen uit. Het was
eigenlijk een soort stenen kuip, met hoge tribunes. Er
konden 50.000 mensen in.
Ze kwamen er om te kijken naar worstelwedstrijden en gladiatorengevechten,
dierengevechten of gevechten tussen mensen en dieren.
Heel bijzonder was het als het Colosseum gedeeltelijk onder water werd gezet. Zo
kon je op de tribune kijken naar een heuse zeeslag!
'Geef ons spelen, geef ons brood'
De wedstrijden werden betaald door rijke Romeinen die aan
de macht wilde komen. Of juist aan de macht wilde blijven.
Dan mocht iedereen gratis komen.
Dit deden de machthebbers bijvoorbeeld als er onrust was in
de stad en mensen ontevreden waren over hun bestuurders.
Maar bijvoorbeeld ook als er honger was of de mensen zich
verveelden. Dan werd er Spelen gehouden en brood
uitgedeeld.
Vaak werd het dan weer rustig in de stad, omdat de mensen iets anders hadden om
over te praten. Dat was precies wat de machthebbers wilden. Als het volk maar
rustig was en zij aan de macht konden blijven!
Goden
De Romeinen geloofden niet in één god, maar in meerdere goden.
Jupiter, Mars en Venus waren de belangrijkste.
Zij dachten dat de goden invloed hadden op hun leven en op de
natuur. Daarom deden ze er alles aan om de goden tevreden te
houden. Voor elke god was er wel een tempel. Zo'n tempel had
pilaren van marmer en bovenop zat een driehoek.

Er stonden heel veel tempels in Rome. Er was zelfs een speciale tempel gebouwd
waarin je alle goden kon vereren: het Pantheon.
Het Pantheon heeft pilaren en een driehoek en bovenop zit een grote koepel als dak.
In het midden van die koepel zit een gat. Het licht dat daar doorheen komt is
prachtig.
Het einde van het Romeinse rijk
Zo'n 1500 jaar geleden kregen de Romeinen het steeds moeilijker. Oorlogszuchtige
stammen drongen het rijk binnen op zoek naar rijkdom.
De Romeinse soldaten konden de grenzen van het grote Romeinse rijk niet langer
verdedigen. Zelfs Rome werd door vreemde volken aangevallen. En langzaam maar
zeker, stortte het Romeinse rijk in.
Nu is het 1500 jaar later en nu is Rome niet meer de hoofdstad van het Romeinse
rijk, maar van Italië.
Wist je dat?
Volgens een oud verhaal, werd de stad Rome gesticht
door Romulus. Romulus had een tweelingbroer Remus.
Zij waren de zonen van de god Mars. Hij was de god van
de oorlog.
De jongens waren bij hun geboorte in een mandje aan
de oever van de rivier de Tiber gelegd. Daar vond een
wolvin ze.
Romulus en Remus

Zij bracht de tweeling samen met haar eigen jongen groot. Later doodde Romulus
zijn broer Remus in een gevecht. Romulus werd de eerste echte koning van Rome
en de stad kreeg zijn naam.
Zo'n oud verhaal, waarvan we niet zeker weten of het wel waargebeurd is, noemen
we een mythe of legende.

