samenvatting

Romeinen in ons land

✔ Wie zijn de Romeinen?
De Romeinen zijn mensen uit Rome. Hun
legioenen veroveren bijna heel Europa.
Hun rijk heet het Romeinse Rijk. De
Romeinen komen ook in onze gebieden.
De Rijn is hier de limes van het rijk.
Augustus is een beroemde Romeinse
keizer. Hij draagt vaak een lauwerkrans.
De Romeinen spreken Latijn.
✔ Welke vijanden hebben de
Romeinen hier?
De vijanden van de Romeinen zijn
de Friezen en andere stammen van de
Germanen. De Romeinen noemen hen
barbaren. Maar de Romeinen werken
goed samen met de Bataven. Zij zijn vaak
soldaat te paard in het Romeinse leger.
✔ Welke wapens heeft een Romeinse
soldaat?
Een Romeinse soldaat heeft een
zwaard, een dolk, een speer en een
helm. Sommige soldaten hebben het
gezicht van Medusa op hun schild.
Germaanse krijgers worden daar bang
van. Alle Romeinse soldaten dragen
goede sandalen.
✔ Wat bouwen de Romeinen hier?
De Romeinen bouwen legerkampen
langs de limes, bijvoorbeeld bij
Coriovallum (Heerlen) en Noviomagus
(Nijmegen). De legerkampen staan in
de buurt van Germaanse dorpen.
De Romeinen leggen ook heerwegen
aan. De voetsoldaten kunnen zo snel
van de ene plaats naar de andere plaats
lopen. Langs de heerwegen staan
mijlpalen. De Romeinen bouwen ook
herbergen voor reizigers langs de
heerwegen.
De meeste Romeinen houden van een
warm bad. Ze bouwen daarom thermen
met centrale verwarming.

✔ Welke goden hebben de Romeinen
en Germanen?
De Romeinen en Germanen hebben
veel goden. De Germanen geloven
bijvoorbeeld in Wodan en Donar.
De Romeinen geloven in Jupiter en
Mars. Ze geloven ook in de Germaanse
godin Nehalennia.
In graven en sarcofagen zijn grafgiften
gevonden. Romeinen en Germanen
geloven dat iemand deze spullen na zijn
dood goed kan gebruiken.
✔ Hoe ziet een Romeinse villa er
vanbinnen uit?
De Romeinen laten prachtige fresco’s in
hun villa schilderen. Er liggen mozaïeken
op de vloeren. Elke villa heeft een
huisaltaar. Er staan een olielamp en
beeldjes van goden op het huisaltaar.
✔ Welk voedsel eten Romeinen en
Germanen?
Vis, vissaus, kruiden en olijfolie zijn
Romeins voedsel. Romeinen drinken
graag wijn bij het eten. Ze bewaren hun
wijn en olijfolie in amforen. Slaven
maken het eten klaar. De Romeinen eten
op hun ligbank.
Vlees, pap, brood en groenten zijn
Germaans voedsel. Germanen drinken
graag bier.
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