
 
De expo toont liefst 250 topstukken uit de Romeinse collectie van het British Museum.  luc 

daelemans 

Expo Gallo-Romeins Museum 

Tijdreis doorheen het Romeinse Rijk 

Tongeren 

Brexit en corona hebben het Gallo-Romeins Museum niet kunnen tegenhouden om toch uit te 

pakken met een expo, in samenwerking met zomaar even het British Museum. Oog in oog 

met de Romeinen is een fijne tijdreis, met knappe stukken en verrassende getuigenissen. 

De expo Oog in oog met de Romeinen is een snelcursus. Anderhalf millennium Romeinse 
geschiedenis op pakweg 1.300 vierkante meter. Aanschouwelijk gemaakt met liefst 250 
topstukken uit de Romeinse collectie van het British Museum, en aangevuld met enkele objecten 
uit de Tongerse collectie voor het lokale verhaal. 

Op zijn hoogtepunt, zo rond 117 na Christus, telt dat rijk liefst 100 miljoen inwoners. Een op de 
drie mensen leeft dan in het Romeinse Rijk. Plinius de Oudere schrijft het zo neer, hier te lezen 
in een monumentaal citaat: “Italia is door de wil van de goden uitgekozen om de mensen 
beschaving te brengen en om voor alle volkeren op de hele aardbol het enige vaderland te 
worden.” Bescheiden is anders, maar de realiteit kwam aardig in de buurt. 
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De topper van de collectie: een fluorieten vaas uit het toenmalige Syrië. Er zijn er nog maar 

twee van overgebleven.  luc daelemans 

Maar beginnen doet het wereldrijk op een onooglijk plekje, ergens halfweg het Italische 
schiereiland. Een onbeduidend dorpje – een asurne in de vorm van een hut illustreert perfect dat 
bescheiden begin – dat in enkele eeuwen tijd de stap zet naar een wereldrijk. Voor de Romeinen 
zit de verklaring voor dat succes al in de stichtingsmythe van Romulus en Remus, hier 
aanschouwelijk gemaakt in een aardige animatie. “Een vreemd verhaal”, zegt classicus Patrick 
De Rynck, die mee het concept bedacht. “Een broer die zijn tweelingbroer vermoordt. Maar zelfs 
dat aspect zien de Romeinen als een verklaring voor hun latere burgeroorlogen. Broederstrijd zat 
als het ware in hun genen.” 

Augustus en Agrippa 

“Italia is door de wil van de goden uitgekozen om de mensen beschaving te brengen en om voor 
alle volkeren op de hele aardbol het enige vaderland te worden” Plinius de Oudere 

Uit die chaos en burgeroorlogen komt een sterke figuur naar voren: Augustus. Hij belichaamt 
stabiliteit, brengt orde, rust en welvaart, bindt het leger aan de staat, zorgt voor een 
eenheidsmunt en verandert Rome in een marmeren stad. “Alle latere keizers zullen zich aan 
hem spiegelen”, zegt Patrick De Rynck. Hier staat Augustus nog monumentaal jong te wezen. 
“Maar hij zal zich altijd jong laten afbeelden. Als geen ander verzorgde hij zijn imago.” 

Letterlijk, in zijn schaduw: een levensgrote priesteres met de trekken van zijn eega Livia, alsook 
een buste van Agrippa, een van Augustus’ vertrouwelingen, een strateeg en organisator. En ja, 
Agrippas inzichten hebben er mee voor gezorgd dat hier in deze noordwesthoek van Gallië een 
stad kon gebouwd worden die nu Tongeren heet. 

1 miljoen sestertiën 

En dan begint de reis door dat rijk: centraal het Italische schiereiland met onder meer 
schitterende fresco’s van een bacchanaal met een opmerkelijke deelneemster met een bevallige 
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kont. Daarrond als een windroos: noord, oost, zuid, west. Opvallend is de glanzende staat van 
de stukken. Het British vertroetelt zijn collectie. Met als topper toch wel die ene fluorieten vaas uit 
het toenmalige Syrië. Twee zijn er overgebleven. Een staat nu in Tongeren. Voor een dergelijke 
vaas betaalde keizer Nero 1 miljoen sestertiën, liefst duizend keer het jaarloon van een 
legioensoldaat. Een stuk waarover het GRM apart onderhandeld heeft. 

 
Een buste van Augustus, de eerste keizer en voorbeeld voor al zijn opvolgers. Eeuwig jong 

afgebeeld.  luc daelemans 

Het menselijke verhaal krijgt toch de boventoon aan de hand van videogetuigenissen van 
personages. “Geacteerd akkoord, maar elke zin die ze uitspreken kan ik verantwoorden met 
Romeinse bronnen”, verzekert Patrick De Rynck. Zo zie je een Romein fulmineren tegen al dat 
vreemd volk in de straten van zijn Rome. “Slaven, tot daar aan toe, maar...” Ook toen al. 
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Praktisch 

Praktisch, zolang de coronamaatregelen gelden, moet u reserveren. “Per kwartier laten we tien 
mensen toe”, zegt directeur Bart Distelmans. Voordeel: u kan alles op uw gemak bekijken, al is 
dit weekend al zo goed als volgeboekt. Over het aantal bezoekers wil An Christiaens, schepen 
van Cultuur, zich niet uitspreken. “Maar zonder corona zou dit een tentoonstelling zijn waarmee 
we meer dan honderdduizend bezoekers zouden gehaald hebben.” Het budget van Oog in Oog 
met de Romeinen bedraagt 1.425.000 euro. 

Oog in oog met de Romeinen, Gallo-Romeins Museum i.s.m. het British Museum, van 6 februari 
tot 1 augustus 2021 

 


