Rondwandeling Oosterhof
Startpunt: jaar 1, Schild 1, Rijssen

Van jaar 1 naar 160
Deze en veel andere gebeurtenissen kom je tegen
langs het Wereldtijdpad.

Keizer Augustus

Jaar 1 - 10
 Op planeet aarde leven circa 250 miljoen
mensen.
 Keizer Augustus regeert over het Romeinse Rijk.
 Egypte dient als graanschuur voor de inwoners
van Rome.
 In de Betuwe wonen Bataven.
 Germanen hakken in het Teutoburger Woud (D)
drie Romeinse legioenen (zo’n 15.000 man) in de
pan.
 Koning Herodus van Judea en Samaria wordt
afgezet wegens wanbestuur.

Romeins aquaduct – Pont du Gard (Fr)

Jaar 11 - 20
 Op diverse plaatsen in het Romeinse Rijk zijn
aquaducten in aanbouw.
 Keizer Augustus sterft. Tiberius volgt hem op.
 De Romeinen lijven delen van Turkije in.
 Opnieuw verliest het Romeinse leger duizenden
legionairs in gevechten met Germanen.
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De Germaanse opstandelingenleider Arminius
wordt door stamgenoten vermoord.
Wat nu Overijssel heet, is niet door de Romeinen
bezet.

Jezus van Nazareth (reconstructie)

Jaar 21 - 30
 De Romeinen hebben veel hout nodig en hakken
in de Lage Landen complete bossen om.
 In het gebied rond het huidige Den Haag wonen
de Cananefaten.
 Pontius Pilatus is stadhouder van Judea.
 Jezus van Nazareth preekt in Galilea (Israël) en
wordt ter dood veroordeeld.
 Tienduizenden doden als zeven kilometer buiten
Rome een houten amfitheater instort.
 Friezen komen in opstand tegen de Romeinen.

Gouden munt (keizer Augustus)

Jaar 31 - 40
 In het Romeinse Rijk komt steeds meer muntgeld
in omloop.
 Plinius de Oudere schrijft over de Lage Landen.
 De Romeinen bouwen voor Nimes (F) een
aquaduct van 50 kilometer.
 De Romeinen bouwen bij Maastricht een houten
brug over de Maas.
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Keizer TIberius sterft. Caligula volgt hem op. De
nieuwe keizer smijt met geld. Na negen maanden
is de schatkist leeg.
Keizer Caligula ziet af van de verovering van
Brittannië.

Romeins fort langs de Rijn (Leiden)

Jaar 41 - 50
 Keizer Caligula wordt vermoord door zijn lijfwacht.
Claudius volgt hem op. De nieuwe keizer verbant
de Joden uit Rome.
 De Romeinen veroveren Algerije en Marokko.
Romeinse invasie in Brittannië. De Romeinen
stichten Londinium (Londen).
 Keizer Claudius laat een reeks forten langs de
Rijn bouwen.
 In Tongeren (oudste stad van België) komen
steeds meer stadsvilla’s.
 Eerste christelijke concilie in Jeruzalem

Romeinse tempel Elst (restanten onder Grote Kerk van Elst)

Jaar 51 - 60
 In Elst (Betuwe) wordt een tempel in gebruik
genomen voor de Bataafs-Romeinse god
Hercules Magusanus.
 Opening van een tunnel van 5,5 km lengte door
de berg Salviano (80 km buiten Rome).
 Heron van Alexandrië vindt het principe van de
stoommachine uit.
 Keizer Claudius wordt vergiftigd. Nero volgt hem
op. Keizer Nero laat zijn moeder vermoorden.
 Japan stuurt een gezantschap naar China.
 Friese hoofdmannen gaan op audiëntie bij Nero.
 De Romeinse historicus Tacitus beschrijft de Lage
Landen.
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Grote brand van Rome

61-70
 Keizer Nero laat zijn vrouw ombrengen.
 Grote brand in Rome.
 Samenzwering tegen keizer Nero.
 De apostel Paulus reist naar Rome.
 Joden komen in opstand tegen de Romeinen. Een
Romeins leger verwoest Jeruzalem.
 Nero neemt deel aan de Olympische Spelen en
speelt vals.
 Nero pleegt onder dwang zelfmoord.
 Bataven komen in opstand tegen de Romeinen.

Colosseum Rome

71 - 80
 De Romeinen bouwen bij Noviomagus (Nijmegen)
een nieuwe stad, compleet met amfitheater.
 Romeinen leggen een weg aan van Straatsburg
naar Oostenrijk.
 In Limburg verrijzen steeds meer Romeinse
villa’s.
 Pompeï en Herculaneum worden bedolven onder
lava van de Vesuvius.
 Feestelijke opening van het Colosseum (Rome).
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Legionair met wachttoren langs de Rijn

81 - 90
 Keizer Titus sterft. Domitianus volgt hem op.
 Romeinse soldaten krijgen een loonsverhoging
van 33%!
 Keizer Domitianus organiseert de eerste
Capitolijnse Spelen in Rome.
 Javanen maken handelsreizen naar Afrika.
 De Romeinen bouwen bij Nijmegen een enorme
dakpannen- en aardewerkfabriek.
 Stichting van Aquincum (Boedapest).
 Romeinse soldaten leggen een 5 kilometer lange
waterleiding naar kamp Noviomagus (Nijmegen)
aan.

Noviomagus (Nijmegen)

91 - 100
 Aanzienlijke handel tussen het Romeinse Rijk en
India.
 De Romeinen graven een kanaal van de Nijl naar
de Rode Zee.
 Flavius Josephus voltooit zijn Geschiedenis van
de Joden.
 Uitbreiding van het amfitheater van Noviomagus
(Nijmegen) naar 10.000 zitplaatsen.
 Keizer Domitianus wordt vermoord. Nerva volgt
hem op.
 Keizer Nerva adopteert Trajanus als zijn zoon en
opvolger.
 Nieuw amfitheater in Trier met 20.000 zitplaatsen.
 Noviomagus (Nijmegen) krijgt stadsrechten.
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Cai Lun

101 - 110
 In Noviomagus (Nijmegen) wordt een groot
badgebouw in gebruik genomen.
 De Chinese hofbeambte Cai Lun vindt papier uit.
 De Chinese keizer Hu Di wordt opgevolgd door
zijn drie maanden oude zoon.
 Het Chinese keizerlijk hof moet bezuinigen op
muzikanten en paardenvoer.
 Tibetaanse krijgers vallen China binnen.
 Kookboeken zijn populair bij welgestelde
Romeinen.

Peutingerkaart (Romeinse wegenkaart)

111 - 120
 Het Romeinse wegennet heeft nu een lengte van
circa 75.000 kilometer.
 China heeft ongeveer 120.000, het Romeinse Rijk
circa 30.000 ambtenaren in dienst.
 In Rome wordt de Zuil van Trajanus ingewijd.
 Na het verslaan van een Perzisch leger bereikt
het Romeinse Rijn zijn grootste omvang ooit.
 Joden in Alexandrië (Egypte) en Palestina komen
in opstand tegen de Romeinen.
 Keizer Trajanus sterft. Hadrianus volgt hem op.
 De Chinese sterrenkundige Zhang Heng maakt
een sterrencatalogus met meer dan 2500 sterren.
 Keizer Hadrianus geeft opdracht in Rome ter ere
van alle goden het Pantheon te bouwen.
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Muur van Hadrianus (Schotland)

121 - 130
 Aan het Chinese hof is de papierknipkunst
populair.
 Het Chinese Circus wordt steeds populairder.
 In Engeland bouwen de Romeinen een 115 km
lange verdedigingswal: de Muur van Hadrianus.
 Keizer Hadrianus laat het Olympeion, de grootste
tempel in Griekenland (gewijd aan Zeus),
herbouwen.
 De Romeinse dichter Juvenalis uit in zijn Satyren
felle kritiek op misstanden in Rome.
 Romeinse wet verbiedt de terechtstelling van
slaven zonder proces.

Palmyra (Syrië)

131 - 140
 In de Lage Landen worden steeds meer paarden
gefokt voor het Romeinse leger.
 Opnieuw een Joodse opstand in Palestina. Veel
Joden trekken weg: het begin van de diaspora.
 Keizer Hadrianus geeft opdracht tot de bouw van
zijn mausoleum (nu: Engelenburcht).
 In Noord-India wint het Boeddhisme steeds meer
terrein.
 Palmyra (Syrië) groeit uit tot een van de rijkste
steden van het Romeinse Rijk.
 Opstanden in zuid-China tegen de keizer.
 Grote vraag naar smeden in het Romeinse Rijk.
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Handelsconvooi op de Zijderoute

141 - 150
 In China en Rome worden ‘overtollige’ kinderen
gedood.
 Het gebied van de Bataven telt ongeveer 1250
nederzettingen.
 De tempels in Noviomagus (Nijmegen) trekken
veel bezoekers.
 Grote feesten t.g.v. het 900-jarig bestaan van
Rome. De keizer organiseert in het Colosseum
spelen met olifanten, tijgers, krokodillen en
nijlpaarden.
 Rome importeert zijde via de zijderoute.

Woonkazerne (Oud-Rome)

151 – 160
 In Rome heerst permanent woningnood.
 Honderden doden als in Rome een tribune van
het stadion voor wagenrennen instort.
 Veel Romeinse artsen krijgen hun opleiding in
Griekenland.
 In Rome zijn meer dan 150 gilden actief.
 In China wint het Taoïsme aan populariteit.
 30.000 Chinese studenten volgen een opleiding
voor een hoge bestuursfunctie.
 De Chinese keizer bezuinigt en stuurt 500
vrouwen zijn paleis uit.
160 Einde van de wandeling.
Terug naar het startpunt
Van Rijssens Leemspoor naar Gemeentehuis:
1. Op het eindpunt rechtsaf: Markeloseweg.
2. Bij de rotonde rechtdoor: Markeloseweg (gaat over in
Verlengde Oranjestraat).
3. Bij T-splitsing rechtdoor: Oranjestraat.
4. 1e weg links: Kerkstraat.
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