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Alle wegen leidden rtaar Rome
Het kapitaal feit in de Romeinse
geschiedenis, zonder hetwelk men
haar beschaving niet kan begrij-
pen, is de verovering van de Mid-
deilandse-Zeegebieden en later
van de gebieden ten oosten en ten
noorden ervan geiegen. Van de 3e
eeuw v.C. tot de 5e eeuw van onze
jaartelling verspreidde de Ro-
meinse beschaving zich over een
groot deel van Europa. Het heeft
ongeveer twee eeuwen geduurd
vooraleer Italië veroverd was: van
ca. 5oo tot ca. 3oo v.C. Gedurende
vier eeuwen breidde Rome daarna
haar macht uit naar het noorden
tot aan de Schotse massieven,
naar het oosten tot aan de mon-
ding van de Donau en naar het
zuiden tot aan de cataracten van
de Nijl en de Marokkaanse pla-
teaus. Deze verovering ging zeer
traag, maar juist die traagheid ver-
klaart dan ook haar succes. Zewas
immers het werk van vele genera-
ties en zo kon de beschaving ge-
leidelijk doordringen. Daarenbo-

,dè re eeuw v.C. tot de burger-
logen en tot nieuwe veroverrn-
. De legeraanvoerders, achtten
'immers nodig zich met roem

overiaden en zich aldus de sleun
het volk en het leger tegen de
t te verzekeren.

ven werd de romanisering met de
grootste volharding en hardnek-
kigheid doorgevoerd door een se-
naat, die over de ware macht be-
schikte en de continuïteit van de
onderneming verzekerde.
Sedert lange tijd hebben de histo-
rici zich algevraagd, waarom Ro-
me deze wereidverovering onder-
nam. De verovering van de
Italiaanse gebieden in de 3e eeuw
vô6r Christus is te verklaren door
de bedreiging, die de kleine stad-
staat in Latium ondervond. Die
bedreiging kwam vooral van de
Etrusken en van de Italische
volkeren uit het centrum van het
schiereiland. Later betekenden de
Galliërs eveneens een gevaar voor
het bestaan van Rome. Om zich te
handhaven moest de staat dan ook
gedurende twee eeuwen defen-
sieve oorlogen voeren. Overmoe-
dig geworden door hun voortdu-
rende overwinningen. gingen ze
later zelf tot aanvailen over. FIet
machtige Rome moesr nu niet
meer vrezen voor haar bestaan en
vanaf dat moment traden andere
belangen en motieven op het voor-
plan, die terzelfdertijd op elkaar
inwerkten: economische crisissen,

onger naar grond en rijkdom, de
rzucht van sommige generaals,

die naar triomfen hunkerden, en
eindelijk de politieke ambitie van
vele oorlogsleiders. Van het ogen-

;t.s blik dat de legeraanvoerders ook
op politiek gebied willen meepra-
en, krijgt de aristocratische se-
aat schrik. De senatoren vrezen

!$e generaals, die door het voik en
ihet leger om hun triomfen op han-

en worden gedragen. Ze gaan de
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Van de 3e eeuw vddr tot de re
eeuw na Christus veroverden
de Romeinen een groot deel
van Europa. Dank zij een
goed georganiseerd en tucht-
vol leger slaagde Rome erin
de hele westelijke wereld te
onderwerpen en er de Ro-
meinse en ook de Griekse be-
schaving te doen doordringen.
Rome schonk Europa een
prachtig wegennet, een ty-
pische stadsarchitectuur, de
romaanse talen en voorai het
Romeinse recht.

F{et succes van de ve[e veroverings-
tochten van Rome was te danken
aan het leger, dat er steeds in ge-
siaagd was, zich aan nieuwe nood-
wendigheden aan te passen. ,,Dat
de Romeinen de wereld konden
veroveren, is te verklaren door het
feit, dat ze altijd hun gewoonten
hebben opsegeven, zodra ze er,
bij de voikeren tegen wie ze heb-
ben sevochten, betere hadden ont-
dekt" zo vertelt ons Montesquieu.
Typisch in dat opzicht zijn de Pu-
nische Oorlogen, toen de zuiver
continentale staat van de Romei-
nen in botsing kwam met de ma-
ritieme macht van de Carthagers.
Tot in de ze eeuw v.C. bestond het
Romeinse leger uit eigen inwoners.
Deze boeren-soldaten gaven over

eenzelfde strenge, bijna onmense-
lijke tucht terugvinden. Vanaf de
2e eeuw v.C. verdwenen de bur-
gers uit het leger en deed men be-
roep op huurtroepen, die blinde-
lings de bevelen van hun aanvoer-
ders opvolgden.
Europa werd grondig beïnvloed
door de Romeinse beschaving en,
langs Rome om, door de Griekse
cultuur. Bij het einde van de ze
eeuw v.C. was Griekenland im-
mers een Romeinse provincie ge-
worden en verspreidde het helle-
nisme, tot dan toe beperkt tot het

oostelijk bekken van de lvliddel-
landse Zee, zich ook over het
westen. De romanisering gaf
Europa de romaanse talen (Frans,
Spaans, Itaiiaans en Roemeens),
een goed verzorgd en uitgebreid
wegennet, het Romeinse recht en
een massa monumenten. De Ro-
meinse stadsarchitectuur is overai
dezelfde; hetzelfde stadsdecor vin-
den we terug van Bavai tot Tim-
gad en van van Segovia tot in Sy-
rië. Alle agglomcraties zijn ge-
vormd langs twee grote, rechte
wegen die elkaar snijden; op dit
kruispunt ligt het forum. Alle ste-
den bezitten een curia of gemeen-
tesenaat, een of meerdere basili-
cae, markten, tempels, een thea-
ter en een amfitheater, thermen,
aquaducten en arcna's. Het Ro-
meinsc stadstype heeit tot heden
zijn stempel gedrukt op dat deel
van Europa ten \'\,csten van de
Rijn en ten zuiden van de Donau.
Dc Romeinse gebouwen kenmer-
ken zich overal door hun groots'
heid. Hoeu'el sommige ervan se-
dert eeuwen dienst hebben ge-
daan a1s steengroeven 
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Coliscum bouwde men in de mid-
deleeuwen wel tien kerken I 

-hebbcn ze de ,,tand des tijds" suc-
cesvol doorstaan,

Rorneins bruggehoofd aan de Rijn
Rorneinse villa

het algemeen blijk van een prach- *"d
tige zin voor organisatie en tuchr. .fl
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