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We schrijven het jaar 47 na Christus. Keizer Claudius regeert over het

Romeinse Rijk en heeft zijn vertrouweling Gnaius Corbulo naar Germania

Inferior gestuurd. Deze noordelijke provincie van het Rijk, waartoe ook het

zuidelijk deel van het huidige Nederland behoort, wordt namelijk geteisterd

door invallen van Friese rovers en Chaukische piraten: barbaren die een

graantje van de Romeinse rijkdommen willen meepikken. Gouverneur Corbulo

trekt ten strijde tegen dit gespuis, maar wordt teruggefloten door zijn

Keizer. Claudius beveelt hem af te zakken tot onder de rivier de Rijn en deze

met castella te versterken. De rivier zal vanaf dat moment de noordgrens

(Limes) van het Romeinse Rijk vormen.

Bouw een romeins castellum (juni 2020)

Jullie opdracht

Gnaius Corbulo heeft jou aangesteld als bouwmeester van de Keizer en heeft
bevolen om langs de Limes een castellum te bouwen om deze noordelĳke grens
te beschermen tegen de invallen van de barbaren. Aan de slag dus! Het duurt
vast niet lang voordat het gespuis opnieuw aanvalt!

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Maar wat is een castellum eigenlijk?

Een castellum is een versterkt legerkamp waarin de Romeinen zo’n 500 tot 800
voetsoldaten en ruiters konden onderbrengen. Langs de Limes (de noordgrens van het
Romeinse Rĳk, die in Nederland ongeveer samenvalt met de rivier de Rĳn), bouwden
de Romeinen zo’n twintig castella. Bĳ zo’n legerkamp ontstond vaak een kleine
nederzetting (vicus), die soms uitgroeide tot een stad. De Limes liep in Nederland zo’n
beetje van Nĳmegen tot aan Katwĳk. Zie onderstaande kaartje.

Meer weten over de Limes?

Meer weten over Corbulo?

Keizer Claudius

Gnaius Corbulo

https://youtu.be/PCXUWz2ESL4
https://www.romeinen.nl/romeinse-limes
http://romeinen.info/corbulo-piratenjacht-een-kanaal-en-de-limes-46-tm-51-na-chr/
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Maar hoe zag zo’n castellum er dan uit?

Deze castella hadden allemaal min of meer dezelfde plattegrond: een rechthoekig
terreinmetafgerondehoeken, datwerdommuurddoormuren vanhout en leem (en later
steen). Dit terrein werd (net zoals bĳ veel Romeinse steden) door twee kruisende
wegen verdeeld in vier ongeveer gelĳke delen (die de Romeinen ‘eilanden’ noemden).
De toegangspoorten naar deze wegen werden bewaakt door een poortgebouw.

Op de kruising van de hoofdweg en de dwarsweg lag het hoofdkwartier en daarnaast
lag vaak de commandantswoning. De dwarsweg liep van de hoofdpoort tot aan het
hoofdkwartier. In een castellum waren natuurlĳk barakken aanwezig waar de soldaten
sliepen en stallen voor de paarden. Meestal werd er in een castellum ook een
ziekenhuis, een gevangenis, een tempel en een graanopslag gebouwd.

En dan nu aan de slag!

Teken voordat je in Minecraft gaat bouwen een globale plattegrond van jouw castellum
op ruitjespapier. Lees daarvoor de bovenstaande beschrĳving nog eens goed. Je kan
ook het checklistje hieronder gebruiken. Denk eraan dat je het bouwwerk niet te groot
maakt en onthoud goed dat één blokje in Minecraft ongeveer 1 x 1 x 1 meter is.

Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe
Minecraft challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten hebben altĳd een link met
erfgoed of met jeugdliteratuur en zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in de leeftĳd
van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en Zuid-Holland. Natuurlĳk vinden wĳ het leuk
wanneer bouwers uit andere provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ
dingen alleen niet mee voor de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de
website van Probiblio.

Checklist:

☐ muur
☐ hoofd- en dwarsweg
☐ vier poortgebouwen
☐ hoofdkwartier
☐ barakken
☐ stallen
☐ tempel
☐ gevangenis
☐ ziekenhuis
☐ graanopslag
☐ ...

Meer weten over Romeinen?

Meer weten over castella?

https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
http://romeinen.info/jeugd/nederland-in-de-romeinse-tijd
https://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/r/het-romeinse-castellum

