
 

Linn (8), samen met zus Keight (11), leert videospelgewijs haar eerste Latijnse woordjes. Wat zou 

‘monstrum’ kunnen betekenen?  — © Serge Minten 

Kinderen oog in oog met Romeinen op 

nieuwe expo Gallo-Romeins Museum 
Tongeren -  

Kindvriendelijkheid. Daar werkt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren al 

jaren aan. Maar hoe kindvriendelijk is de nieuwste tentoonstelling ‘Oog in Oog 

met de Romeinen’ dan? Wij testten het uit. 

Jan Bex 

Vrijdag 12 februari 2021 om 02:00 
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“De laatste keer dat je het British Museum kan zien zonder visum”, grapt conservator 

Guido Creemers van het Gallo-Romeins Museum (GRM). Een knipoog die 

Brexitgewijs hout snijdt. De net geopende tijdelijke tentoonstelling Oog in Oog met 

de Romeinen, die bijzonder veel lof krijgt, draait immers rond 250 topstukken uit de 

Romeinse collectie van het British Museum in Londen. Topstukken die zo gaaf en 



goed geconserveerd zijn dat het lijkt alsof ze twee jaar oud zijn in plaats van 2.000. 

Terecht krijgen die alle egard. 

Gebarentaal 

In feite net zo straf: het GRM slaagt erin via die objecten en videogetuigenissen het 

verhaal van anderhalf Romeins millennium zo te verpakken dat iedereen wel zijn of 

haar goesting vindt. Deze keer zelfs met nieuwigheden. Doven en slechthorenden 

krijgen via een app op hun smartphone de 33 geluidsfragmenten van de audiogids 

uitgelegd in gebarentaal. “Gelaagdheid noemen we dat”, glimlacht Nancy Tilkin, 

afdelingscoördinator publieksbemiddeling van het GRM. “En we werken daar telkens 

weer hard aan. De meerwaardezoeker moet hier zijn ding vinden, maar net zo goed 

ook de leek die zich wil laten verrassen. Nu ook de slechthorenden, maar uiteraard 

ook kinderen. Dat was van meet af aan een doelpubliek.” 

Kindvriendelijk? 

 

Het Gallo-Romeins Museum kindvriendelijk? Linn (8) en Keight (11) testen het uit.  — ©  Serge 

Minten 

Aha, kinderen. Sowieso belangrijk, ook zakelijk bekeken. Kinderen, dat betekent 

gezinnen. Betekent ook scholen, al zijn die schoolbezoeken nu even on hold gezet. U 

weet wel waarom. Maar toch. “Veertig procent van onze bezoekers zijn gezinnen met 

kinderen of kinderen met begeleiders”, zegt An Christiaens, schepen van Cultuur in 



Tongeren. “Ook al heeft het zijn kosten, we willen ons imago van kind- en 

gezinsvriendelijk museum hoog houden.” 

Oké. Top. Maar zijn die expo’s ook zo kindvriendelijk als beweerd wordt? Dat moet 

uitgetest. Alleen kan ik moeilijk verbergen dat mijn kinderjaren al even achter de rug 

liggen, al zijn er die beweren dat dat laatste nogal meevalt. En toch, een knop met 

een kinderhoofdje erop kan ik straal negeren, net als een videospel, hoe educatief 

die hier ook zijn. Dus als u en ik willen weten hoe kindvriendelijk Oog in oog met de 

Romeinen dan wel is, moeten we er de echte experten bijhalen. Kinderen. 

Prinsessen en koninginnen 

Keight Foggo (11 jaar) en haar zusje Linn (8 jaar) wonen niet ver. In feite, net achter 

het museum, in de Kielenstraat. Buurmeisjes dus. Die nu hun museum mogen 

beoordelen voor de krant. 

En avant. Het openingstekenfilmpje dat de stichtingsmythe van Rome vertelt, is al 

meteen raak. Keight vat samen: “Twee jongens vallen in de rivier. Een beest helpt hen 

opgroeien, een man neemt het dan over en voedt hen verder op. Maar allebei willen 

ze de macht over het koninkrijk. En dan beginnen ze te vechten. Een van de twee 

wint. Neen, zijn naam weet ik niet meer, maar hij was dus de eerste baas van Rome. 

Leuk filmpje.” 

De eerste baas van Rome was dus Romulus, maar dit geheel terzijde. Haar zusje Linn 

blijft intussen hangen bij een vrouwenbuste. Is het Cleopatra of is het een Romeinse 

die graag de looks van haar idool Cleopatra imiteert? Tuttut, Linn vindt haar hoe dan 

ook mooi. “Net een koningin. Ik verkleed me ook wel eens graag als een prinses. En 

vandaag hebben we op school nog geleerd over koningen en prinsen.” Voilà, kwestie 

opgelost. Je moet geen koningin zijn om er wel zo uit te zien. 



 

 ©  Serge Minten 

“Vijf jaar oud of zo” 

In de Keizersgalerij - een zaal verderop met een resem antieke keizerskoppen - 

krijgen de zusjes via een knop een raadsel voorgeschoteld.”Ik heb geen kleur meer, 

maar heb wel een goeie kapper. En ik was de eerste keizer met baard en snor. Weet 

je wie ik ben?”, vraagt de audiogids in de kinderversie. “’t Is die”, wijst Linn zonder 

enige aarzeling naar Hadrianus, Adriaan voor de vrienden. 

In de grote zaal raakt Keight gefascineerd door een licht luguber beeld van een 

vrouw die een man zonder benedenlichaam omarmt terwijl ze onder haar linkerhand 

een urne vasthoudt. ‘Genegenheid over de dood heen’, staat bij dit stuk. Keight 

luistert heel aandachtig naar de audiogids. “Ze was vroeger een slaaf, maar is nu rijk 

geworden. Dat is toch fijn. En ik vind het ook fijn dat ze nu een nieuw vriendje heeft 

want haar man zat in die pot. En ik vind het ook mooi dat dat beeld eruitziet alsof het 

maar vijf jaar of zo oud is terwijl het veel ouder is.” Keight moet kunsthistoricus 

worden. 

En dan zijn er nog die videogetuigenissen van acteurs, weliswaar meticuleus 

gebaseerd op antieke bronnen, die aandacht trekken. Negen volwassen personages 

hier, maar kijk, ook vijf kinderen. Zoals Drusa (10) die uit Gallië naar de grote stad, 

naar Rome, is verhuisd en daar in een stinkende, maar ook wel rijke plek terechtkomt. 



Allebei letterlijk te nemen. Keight is kritisch, zeker na het horen van die ratten: “Ik 

denk toch dat het nu leuker is als kind.” Linn vond Drusa’s kleedje dan weer bijzonder 

mooi. 

Wat zegt de onverbiddelijke jury? “Geschiedenis vind ik op school niet zo leuk, maar 

hier is dat eigenlijk wel heel leuk”, geeft Keight makkelijk toe. En Linn? “Cool”, zegt 

ze, zo met een dikke duim. 

 

Videogetuigenissen van acteurs maken de tentoonstelling nog tastbaarder.  — ©  Serge Minten 

Oog in Oog met de Romeinen, Gallo-Romeins Museum in Tongeren i.s.m. het British Museum, 

van 6 februari tot 1 augustus 2021. Alle info: galloromeinsmuseum.be 
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