
Het Romeinse Rijk 

Het Romeinse Rijk was het rijk dat zich vanaf de 6e eeuw v.Chr. uit de stadstaat Rome ontwikkelde 

en op zijn hoogtepunt in de 2e eeuw na Chr. alle landen rond de Middellandse Zee en een groot deel 

van het Midden-Oosten en West-Europa omvatte. 

De Romeinse geschiedenis wordt traditioneel in drie perioden onderverdeeld: 

Over de vroege geschiedenis van Rome is vrijwel niets met zekerheid bekend. In 390 v.Chr. werd 

Rome geplunderd door de Galliërs, waarbij eventuele vroegere geschiedschrijving verloren zou 

kunnen zijn gegaan. 

1. De oorsprong van het Romeinse Rijk 

Volgens de legende was Rome gesticht in 753 v.Chr. op 21 april. De eigenlijke geschiedenis van Rome 

begon echter al rond 1000 v.Chr. toen de Latijnen zich vestigden in Latium, de streek rondom Rome. 

Rond die tijd werden de Latijnen geregeerd door de legendarische koning Latinus. Dit sluit aan op de 

legende waarin de Trojaanse held Aeneas steun zoekt bij hem als hij het eiland Palladeum (denk aan 

Palatijn, een van de zeven heuvels van Rome) bereikt. Zijn zoon Ascanius stichtte de stad Alba Longa 

die aanvankelijk de belangrijkste Latijnse stad zou worden. 

Na de dood van Ascanius regeerde zijn nageslacht 14 generaties lang over Alba Longa. Toen brak er 

echter een twist uit waarbij de rechtmatige koning van Alba Longa, Numitor, werd afgezet door zijn 

oudere broer Amulius. Om te voorkomen dat de nakomelingen van Numitor ooit de troon konden 

heroveren, dwong Amulius zijn nicht Rhea Silvia (de dochter van Numitor) om een Vestaalse maagd 

te worden, want seksueel contact tussen een Vestaalse maagd en een man werd met de dood 

bestraft. Zij werd echter zwanger van de oorlogsgod Mars en baarde een tweeling met de namen 

Romulus en Remus. 

2. Archeologisch onderzoek 

Archeologisch onderzoek in de omgeving van Rome spreekt deze legende echter volledig tegen. Men 

deelt het ontstaan van Rome in 3 fases in, namelijk 1000-830 v Chr., 830-630 v Chr. en na 630 v Chr. 

In de eerste fase was er zeker al bewoning op de Palatijnse heuvel en waarschijnlijk ook op twee 

andere, de Capitool en de Quirinaal. In de tweede fase wordt rond de zeven heuvels een aarden 

verdedigingswal opgetrokken en spreekt men van het Septimonium. Het is echter niet duidelijk of 

het hier om een religieuze of staatkundige eenheid gaat. In de laatste fase ontwikkelt Rome zich tot 

een echte stad, dankzij de Etruskische invloed. Zij werkten immers de eerste grote projecten in Rome 

uit (vb. Cloaca Maxima, Tempel van Jupiter Optimus Maximus). 

3. Koningstijd 

De huidige gegevens over de koningstijd zijn bijna allemaal gebaseerd op legenden. In die periode 

werden de Romeinen geregeerd door koningen; eerst Romeinse, toen ook Sabijnse en ten slotte 

Etruskische. 



De eerste koning van Rome was Romulus. Hij zou zijn stad hebben laten bevolken door bannelingen. 

Maar aangezien Rome nu bijna alleen bevolkt was door mannen, was er een tekort aan vrouwen. 

Daarop roofden de Romeinen vrouwen bij een buurvolk, de Sabijnen (Sabijnse Maagdenroof). De 

Sabijnse koning Titus Tatius zou hierop de stad hebben aangevallen en door verraad (van Tarpeia) 

viel die in hun handen. De Sabijnse vrouwen waren echter inmiddels van hun nieuwe echtgenoten 

gaan houden, kwamen tussenbeide en er werd vrede gesloten. Titus Tatius werd medekoning en veel 

Sabijnen vestigden zich op de Quirinaal. Verder is over Romulus bekend dat hij een raad van oude 

mannen, de senex, samen stelde om hem te adviseren. Dat was het begin van de Romeinse Senaat. 

In 715 v Chr. stierf Romulus; volgens de legende werd hij meegevoerd door een wervelstorm om 

Jupiter als de god Quirinus voor eeuwig bij te staan. 

4. Romeinse Republiek 

Het Romeinse volk had zulke slechte ervaringen met Tarquinius dat het nooit meer door een koning 

geregeerd wenste te worden. Lucius Junius Brutus werd belast met het ontwerpen van een nieuw 

staatsbestel, de res publica oftewel republiek. Zo werd de Senaat het hoogste orgaan van de 

Romeinse staat. Zij adviseerden de twee jaarlijks gekozen magistraten, die eerst praetores en daarna 

consules werden genoemd. De eerste consuls waren deze Brutus en Lucius Tarquinius Collatinus. In 

508 v.Chr. werd het ambt van Pontifex Maximus ingesteld om de religieuze taken van de koning over 

te nemen. Tarquinius Superbus had de strijd echter nog niet opgegeven en hij leidde een alliantie van 

Etrusken en Latijnen tegen Rome. Pas toen de Romeinen in 496 v Chr. de Latijnse Liga versloegen in 

de Slag bij het Regillusmeer, gaf Tarquinius het op. 

5. Oorlogen met Carthago 

Als Carthago in 264 v Chr. tegen Rome’s zin steun verleent aan de piratenstad Messina, breekt de 

Eerste Punische Oorlog uit. Na een zware strijd ter zee, waarin Rome aanvankelijk nederlagen leed, 

omdat het enkel kon vechten op het land, kwam Rome echter onder leiding van consul Duilius als 

overwinnaar uit de strijd (241 v Chr.). De Rostra, het spreekgestoelte op het Forum Romanum is bij 

wijze van oorlogsmonument lange tijd voorzien geweest van de afgezaagde ramstevens van 

buitgemaakte Carthaagse schepen. Carthago moest in eerste instantie zware schattingen betalen en 

moest Sicilië afstaan, enkele jaren later ook Corsica en Sardinië. Deze gebieden werden de eerste 

provinciae van Rome. De volgende provincie was Gallia Cisalpina (223 v Chr.). 


