
Zoals we tegenwoordig rekenen met het tientallig stelsel en daarbij de cijfers 0 t/m 9 gebruiken,  

hadden de oude Romeinen een heel andere manier van rekenen.

Zij rekenden met letters. Romeinse cijfers zijn dus eigenlijk geen cijfers maar letters. 

Voor een goed rekeninzicht mag dit onderwerp zeker niet ontbreken.

Op oude gebouwen vind je deze aanduidingen ook, net als bij horloges en ouderwetse klokken.

Bij de koningen en keizers wordt het ook gebruikt indien er hij dezelfde naam heeft als zijn voorganger. 

Denk maar aan koning Willem II en keizer Karel V.

Romeins 

cijfer
Waarde

I 1

V 5

X 10

L 50

C 100

D 500

M 1000

Getallen 1 t/m 20 in Romeinse cijfers

Na het getal 10 wordt er herhaald:

I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10

XI = 11, XII = 12, XIII = 13, XIV = 14, XV = 15, XVI = 16, XVII = 17, XVIII = 18, XIX = 19, XX = 20

Regels voor het omrekenen

Er zijn drie regels:

1) De grootste waarde staat links, gevolgd door de kleinere waarden rechts. 

Dus eerst komen de duizendtallen, daarna de honderdtallen, de tientallen en dan de eenheden.

Bijvoorbeeld: MDC = 1600 ( is 1000 + 500 + 100 ). 
De grootste waarde staat voorop, gevolgd door steeds kleinere waarden.

2) Een Romeins cijfer mag niet vaker dan drie keer na elkaar herhaald worden.

Bijvoorbeeld: Het getal 4 wordt dus NIET als IIII, maar als IV geschreven.

3) Staat een letter met een kleinere waarde vóór een letter met een grotere waarde, 

dan trek je de kleinste waarde ervan af. 

Let op! Alléén de I, X en de C worden in mindering gebracht. 

Dat mag slechts één keer. Dus IIV mag NIET, maar moet III zijn.

Bijvoorbeeld: IV = 4 ( is 5 − 1 ), XL = 40 ( is 50 − 10 ) en MCD = 1400 ( is 1000 + 500 − 100 ).

Romeinse cijfers


