
 

Het Romeinse Rijk 
Groot, machtig en rijk 
 

De Romeinen kwamen oorspronkelijk uit Rome. De keizers van Rome wilden het Romeinse 
Rijk zo groot mogelijk maken. Daarom veroverden ze grote delen van Europa en Noord-
Afrika. 
 
De Romeinen kwamen uit Rome. De keizers van Rome wilden veel macht. Daarom 
veroverden de Romeinen zo'n 2000 jaar geleden grote delen van Europa en Noord Afrika. De 
Romeinen legden wegen van steen en bruggen aan. Hierdoor konden de soldaten makkelijk 
over grote afstanden door het Romeinse Rijk lopen.  

Ook ons land werd door de Romeinen veroverd. Maar niet helemaal. De Germanen die in het 
noorden woonden waren te sterk. De Rijn werd de grens van het Romeinse Rijk.  

De Romeinse soldaten bewaakten die grens heel goed. Langs de oevers van de Rijn 
bouwden zij op verschillende plekken forten. Zo'n fort noemden de Romeinen een 
castellum. Daar woonden zo'n 500 soldaten.  

Het leven in een castellum bestond uit oefenen en je wapenuitrusting op orde houden.  

Een Romeinse soldaat droeg wollen onderkleding, een borstharnas, een helm en sandalen. 
Hij had een kort zwaard en een dik leren schild. Onder zijn sandalen zaten ijzeren noppen. 
Daar kon een soldaat honderden kilometers op lopen.  

Omdat het leven van een Romeinse soldaat best goed was, wilden ook veel andere mannen 
voor de Romeinse keizer vechten. Er zaten zelfs veel Germanen in het Romeinse leger. Een 
diensttijd duurde 25 jaar. Daarna kregen ze een militair diploma. Daarin stond dat ze 
dezelfde rechten kregen als de Romeinen en dat ze vanaf nu mochten trouwen. Ze waren 
dan een echte Romein geworden.  

Na ongeveer 200 jaar kwam er een eind aan de Romeinse tijd in ons land. Germaanse 
stammen drongen vanuit het Noorden het Romeinse Rijk binnen. Ze zochten nieuwe 
gebieden om te wonen en gingen op rooftocht. De soldaten langs de Rijn werden door de 
Romeinse keizer teruggeroepen om Italië te verdedigen. Maar dat lukte niet. De Germanen 
plunderden zelfs het eens zo machtige Rome. Met de macht van de Romeinen was het 
gedaan. 


