Rondwandeling De Ravijntjes (4 km)
Startpunt: Rijssens Leemspoor, Markeloseweg 78b,
Rijssen

Van jaar 161 naar 260
Deze en veel andere gebeurtenissen kom je tegen
langs het Wereldtijdpad.

Standbeeld van Romeinse legionair op de locatie waar ooit een
tijdelijk ‘marskamp’ werd gebouwd (heide Ermelo)

Jaar 161 - 170
 Keizer Antonius Pius sterft na het eten van teveel
Alpenkaas.
 Opgejaagde volken bedreigen de grenzen van het
Romeinse Rijk.
 Technisch hoogstandje! Romeinse ingenieurs
leggen in Turkije een aquaduct aan: 30 km lang,
waarvan 13 km door tunnels.
 Uit Perzië teruggekeerde Romeinse soldaten
verspreiden het pokkenvirus. Kort daarna bezoekt
een Romeinse handelsdelegatie China en
verspreidt daar ongewild het pokkenvirus.
 Romeins Keulen exporteert veel glaswerk.
 Een Romeins leger legt een tijdelijk kamp
(‘marskamp’) aan in de buurt van het huidige
Ermelo.
 In Teotihuacan (Mexico) is de tempel van de
slangengod in aanbouw.
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De Porta Nigra (stadspoort) van Trier (D) nu

Trier in de Romeinse tijd met rechts de Porta Nigra

Jaar 171 - 180
 De pokkenepidemie veroorzaakt duizenden
slachtoffers in de Lage Landen.
 Perzische krijgers vallen het Romeinse Rijk
binnen.
 De Romeinen versterken de verdediging van de
Noordzeekust.
 Bij de vrouwen an Rome zijn krullen in de mode.
 In Trier is een enorme stadspoort (de Porta Nigra)
in aanbouw.
 Welgestelde Egyptenaren geven hun
gemummificeerde doden een plank waarop het
portret van de overledene is geschilderd.

Taupomeer (Nieuw-Zeeland), ‘litteken’ van de in het jaar 181
ontplofte vulkaan Hatepe
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Binnen de blauwe elips ligt het Taupomeer

Jaar 181 - 190
 Tot in Rome kleurt de lucht rood als gevolg van
een enorme vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland.
 Het wordt steeds drukker op de Zijderoute tussen
China en Europa.
 De Romeinse keizer Commodus laat de
staatszaken aan zijn kamerheer over. Hij vertoont
zich nauwelijks meer in de hoofdstad uit vrees
voor aanslagen.
 De Chinese keizer Ling Di sterft, terwijl de
hoofdstad door opstandelingen wordt belegerd.
De stad wordt verwoest.
 In China dragen niet alleen ruiters een ijzeren
harnas, ook hun paarden.

Restanten van Aztekenstad Teotihuacan (Dal van Mexico) met op
de achtergrond de Piramide van de Zon

Jaar 191 - 200
 Keulen is in deze tijd een centrum van
pottenbakkerij.
 De Romeinse keizer Commodus wordt in bad
gewurgd. De keizerlijke garde in Rome verkoopt
de keizerstitel aan de hoogstbiedende.
 Burgeroorlog in het Romeinse Rijk. In ZuidFrankrijk zijn 300.000 soldaten met elkaar slaags.
De meeste Romeinse troepen trekken weg uit
Brittannië.
 Galenus, een beroemd Romeins medicus, schrijft
een handboek over geneeskunde.
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Reizen in China is levensgevaarlijk wegens
rondtrekkende legertjes van krijgsheren.
Maria, de moeder van Jezus van Nazareth, wordt
voor het eerst als heilige afgebeeld.
Teotihuacan (Mexico) is de grootste stad van
Amerika.

Make-up tafel van Romeinse vrouw

Jaar 201 - 210
 Enorme uitbarsting van de Vesuvius.
 De bisschop van Rome berekent dat de aarde
6000 jaar oud is.
 In Carthago worden vijf christenen naar de arena
gebracht en voor de wilde dieren geworpen.
 Piraten uit het noorden van de Lage Landen en
Duitsland bestoken de kusten vanaf de Noordzee.
Als gevolg daarvan raken de kuststreken deels
ontvolkt.
 De Romeinse keizer valt met zijn leger Schotland
binnen.
 Romeinse vrouwen gebruiken make-up voor
ogen, lippen en wangen.

Gigantisch groot Romeins badhuis

Jaar 211 - 220
 De Romeinse keizer Septimus Severus sterft in
York. Zijn zoon Caracalla volgt hem op.
 Germaanse krijgers vormen de lijfwacht van de
Romeinse keizer.
 Het Eerste Bataafse Cohort verdedigt de Muur
van Hadrianus (Schotland).
 In Rome wordt een badgebouwencomplex van 11
hectare geopend.
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Caracalla stuurt zijn leger naar Perzië om daar
met dwang een prinses op te halen die met hem
moet trouwen. De keizer wordt in Perzië
vermoord. Zijn opvolger wordt door muitende
troepen om het leven gebracht.
De nieuwe Romeinse keizer is de 14-jarige
Elagabalus, een neefje van keizer Caracalla.
In China komt een einde aan de Han-dynastie.
Het rijk valt in drie stukken uiteen.

Romeinse parfumflesjes

Jaar 221 - 230
 Steeds meer onrust in het Romeinse Rijk. Het
volk van de Goten bedreigt het gebied.
 Friezen en Tuihanti (Tubanten?) wonen weliswaar
niet op Romeins grondgebied maar sommigen
nemen wel dienst in het Romeinse leger.
 Keizer Elagabalus (nu 18 j.) wordt op het toilet
vermoord. De 14-jarige Severus Alexander volgt
hem op.
 In Perzië wordt het rijk van de Sassaniden
gesticht.
 De drie Chinese koninkrijken voeren voortdurend
oorlog met elkaar. De Chinese krijgsheer Zhuge
Liang maakt gebruik van de ‘strategie van het
lege fort’.
 Een Romeinse handelaar bezoekt China en krijgt
twintig dwergen cadeau.
 Welgestelde Romeinse vrouwen gebruiken veel
parfum.

Romeinse infanteriesoldaten
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Jaar 231 - 240
 De Perzische koning sommeert de Romeinse
keizer zijn grondgebied in Azië op te geven. Veel
Romeinse soldaten uit onze streken worden
ingezet in de oorlog tegen de Perzen. Als gevolg
daarvan raakt Noviomagus (Nijmegen) in verval.
 Germaanse stammen bezetten grote delen van
de Romeinse provincie Germanië. De Romeinse
keizer trekt naar het noorden om de
binnengevallen Germanen te verdrijven. De
Romeinen slaan een inval van Goten af.
 De Romeinse keizer wordt door zijn eigen
soldaten vermoord. De nieuwe Romeinse keizer
heet Maximinus.

Romeinse wagenrenner

Circus Maximus: stadion voor wagenrennen

Jaar 241 - 250
 Een Perzisch leger valt de Romeinse provincie
Syrië binnen.
 Rome viert dat de stad duizend jaar bestaat. In
Rome zijn de wagenrennen heel populair.
 Eerste van staatwege uitgevoerde
christenvervolging in het Romeinse Rijk.
 Voor het eerst horen we over het bestaan van
Franken.
 In China wordt het drinken van thee populair, er
komt een boek uit over de fijne kneepjes van het
zeezeilen en een Chinese technicus knutselt een
poppentheater in elkaar dat op waterkracht draait.
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Catacomben in Rome

Jaar 251 - 260
 De Goten vallen het gebied rond de Zwarte Zee
binnen. Ze verslaan een groot Romeins leger in
Bulgarije.
 Franken trekken plunderend door Gallië en
Spanje. Gallië, Brittannië en Spanje scheiden zich
af van het Romeinse Rijk. De Bataaf Postumus
roept zich uit tot keizer van het Gallo-Romeinse
Rijk.
 In Rome sterven duizenden mensen aan de
mazelen en de beenderen van apostelen worden
naar de catacomben (ondergrondse tunnels)
overgebracht.

260 – Einde van de wandeling
Terug naar startpunt Rijssens Leemspoor
 Loop terug via de Turfweg en de Vincent van
Goghstraat naar de rotonde.
 Steek de rotonde over: Kruisweg.
 Einde weg rechts: Rijssens Leemspoor.
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