
GALLO-ROMEINS MUSEUM 

Van Tongerse dromedaris tot 
een beker voor de 
superrijken: Gallo-Romeins 
Museum biedt inkijk in het 
leven in de keizertijd 
TONGEREN 

En Plinius schreef: “Keizer Nero betaalde 1 miljoen sestertiën 
voor een beker uit fluoriet.” Een miljoen sestertiën was toen 
meer dan duizend keer het jaarloon van een legioensoldaat. 
Zo’n uiterst zeldzame, fragiele beker uit de collectie van het 
British Museum, zal nu te zien zijn in Tongeren als één van de 
topstukken van de expo ‘Oog in oog met de Romeinen’. Maar 
wie waren die Romeinen? 

Jan Bex 

In tijden van een alomtegenwoordige pandemie, met nog eens een Brexit 
als toetje erbovenop, is het Gallo-Romeins Museum van Tongeren (GRM) 
het afgelopen jaar erin geslaagd een nieuwe tentoonstelling voor te 
bereiden in samenwerking met zomaar even het British Museum in 
Londen. Zonder meer een van de belangrijkste musea ter wereld met 
onder meer een fabelachtig rijke en veelzijdige archeologische collectie. 
Met prachtstukken uit vele wereldculturen, verzameld in een tijd dat Little 
Britain nog over de wereldzeeën heerste. Inclusief topwerk uit de 
Romeinse tijd. Stukken uit dat gigantische Romeinse Rijk dat nog altijd tot 
de verbeelding spreekt, dat ons hier in het westen zo bepaald heeft en 
waarvan Londen en Tongeren integraal deel uitmaakten. 

LEES OOK. Ondanks Brexit en corona toch Tongerse expo met 
British Museum 

Twee Romeinse steden met allebei een voortreffelijk archeologisch 
museum, zou je kunnen zeggen. Alleen is de schaalgrootte net iets anders: 
het nu stedelijke Gallo-Romeinse Museum van Tongeren werkt met 35 
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personeelsleden. Het British Museum met een staf van meer dan duizend 
mensen. 

Eén miljoen sestertiën 

Niet alles van zijn collectie kan het British kwijt in zijn zalen. Sommige 
vleugels zijn zelfs gesloten omdat die niet meer aan de normen voldoen 
van bijvoorbeeld toegankelijkheid. “Allemaal redenen waarom het British 
Museum het idee had om reizende tentoonstellingen in de markt te zetten”, 
knikt Bart Demarsin (45), afdelingshoofd tijdelijke tentoonstellingen van het 
GRM. “Bijvoorbeeld ‘Honderd topstukken van het British’ die dan de wereld 
rondgaan. Onze tentoonstelling nu is in nauw overleg met het British een 
aangepaste versie van hun reizende expo ‘Rome, City and Empire’. Ze 
bieden die stukken uit hun permanente collectie en depot wereldwijd aan. 
Zo gaan deze 250 stukken uit hun Romeinse collectie na ons naar China.” 

“Al hebben we na onderhandelingen ook nog andere stukken kunnen 
toevoegen. Zoals die beker uit fluoriet bijvoorbeeld. Een zeer tot de 
verbeelding sprekend stuk. Uiterst breekbaar, gemaakt uit een zeldzaam 
mineraal alleen terug te vinden in Iran, en voor die tijd ongelooflijk duur. 
Meer dan duizend keer het jaarloon van een legioensoldaat. De Romeinse 
auteur Plinius schrijft dat keizer Nero een miljoen sestertiën voor zo’n beker 
betaalde. Twee van zo’n bekers hebben de Oudheid overleefd. Eén ervan 
zal nu in Tongeren te zien zijn.” 

Cultuurmix 

Die stukken uit het British vult het GRM aan met topstukken uit zijn eigen 
collectie. “Stukken die we nog niet of bijna niet hebben laten zien”, zegt 
Bart Demarsin. “Het British vond dat een uitstekend idee. Moedigde ons 
zelfs daarin aan. Zelf heeft het niet zo heel veel stukken uit onze regio, uit 
wat toen Germania Inferior heette. Zo tonen we bijvoorbeeld fragmenten 
van een schedel en kaak van een dromedaris, enkele jaren geleden 
teruggevonden in Tongeren. Dromedarissen werden bij ons ook ingezet als 
lastdieren. Zoals op de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen 
die hier in Tongeren passeerde. Het geeft toch aan wat voor een cultuurmix 
dat Romeinse Rijk was. In vele opzichten een eenheid - van Britannië tot 
Syrië, van Egypte tot de Rijn - waar één man over heerste en tegelijk toch 
zo verscheiden. Het verhaal van de mensen die in dat grote rijk leefden, 
dat toch enkele eeuwen stabiel bleef, willen we vertellen met deze 
tentoonstelling. Met een focus op de keizertijd, de tijd vanaf keizer 
Augustus, de tijd ook dat Tongeren, zo rond 10 na Christus, gesticht werd.” 

Vrij verkeer 



Maar wat zijn Romeinen? Een containerbegrip, zou je kunnen zeggen. Wat 
hebben de neven Capito en Secundus uit Atuatuca Tungrorum, zo trots op 
hun Tongerse voorouders, gemeen met bijvoorbeeld een slavin uit Smyrna, 
dat nu in Turkije ligt? Wat heeft Gemellus, hulpsoldaat in Britannia, maar 
afkomstig uit Pannonië, wat nu Hongarije is, gemeen met dat echtpaar uit 
Palmyra, nu Syrië, stinkend rijk van de importhandel vanuit de Perzische 
Golf, India en China? 

 
Bart Demarsin en Patrick De Rynck.luc daelemans 
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“Dat Romeinse Rijk moet je zien als een zone van vrij verkeer van 
personen, goederen, tradities en ideeën. Van Portugal tot wat nu Irak is. 
Waar algemene Romeinse fenomenen hele lokale uitingen kunnen krijgen. 
Waar bijvoorbeeld een populaire cultus, zoals die van Mithras, die uit het 
oosten kwam, ook bij ons in het uiterste westen van het rijk aanbidders 
heeft. Met onder meer een heiligdom in Tienen”, weet classicus en auteur 
Patrick De Rynck (57). 

“Waar een bronzen olielampje, in de vorm van een hoofd van een zwarte 
man, van iemand dus ten zuiden van het Romeinse Rijk, zowel terug te 
vinden is in Egypte als hier bij ons in Tongeren. Bijna identiek zijn die 
lampjes. Ze zullen dan ook tegenover elkaar staan in de tentoonstelling. Je 
komt dus in die uiterst noordelijke hoek van dat grote rijk dezelfde dingen 
tegen als in het zuiden ervan. Dat wijst toch op een grote, open 
economische ruimte”, aldus De Rynck. 

Diploma 

Leuvenaar De Rynck bedacht mee het concept van de tentoonstelling. “Ze 
is opgevat als een reis doorheen het Romeinse Rijk. Met Rome, als stad 
waar het verhaal begint, van waaruit je naar de provincies van dat grote rijk 
kan stappen. We laten mensen getuigen over hun leven. Met topstukken, 
met citaten, maar ook met op video gezette getuigenissen van fictieve 
personages. Al is alles wat die personages zeggen wetenschappelijk 
onderbouwd.” 

LEES OOK. Oog in oog met Urbanilla, zakenbitch uit Romeinse Rijk 

Neem nu die hulpsoldaat Gemellus. “Na 25 jaar dienst voor keizer 
Hadrianus in Britannia krijgt hij zijn militair diploma. Dat stuk zal hier te zien 
zijn. Dat is niet zomaar een bronzen beschreven tablet, dat was zijn ticket 
om Romeins burger te worden. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn 
kinderen en voor al zijn nazaten. Plots heeft Gemellus het recht om grond 
te verwerven, om te erven, om een rechtsgeldig huwelijk te sluiten, om te 
stemmen en om contracten te sluiten. Ook kan hij niet meer zomaar ter 
dood veroordeeld worden. Dat burgerschap was een soort wortel die Rome 
de mensen uit al die veroverde gebieden voorhield. Iedereen kon een 
volwaardige burger worden van dat keizerrijk. Waar je ook vandaan kwam.” 

Er is maar één vergelijkbaar diploma teruggevonden dat toe te wijzen is 
aan iemand van hier. Dat van Tulio uit Atuatuca Tungrorum, de naam voor 
Romeins Tongeren. “Het zit niet in de tentoonstelling”, zegt Bart Demarsin. 
“Het is nog maar een paar jaar geleden aan de oppervlakte gekomen. Maar 
we hebben wel één van onze fictieve getuigenissen op Tulio gebaseerd. 
Een Tunger die in Dacia aan de Donau belandt, wat nu Roemenië is, en 
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daar hulpsoldaat is tot hij na 25 jaar dienst dat belangrijke getuigschrift 
krijgt en Romeins staatsburger wordt. En dan worstelt hij met de vraag: 
‘Wat doe ik nu? Blijf ik hier waar mijn kinderen zijn opgegroeid of ga ik 
terug naar Tongeren en laat ik m’n oude moeder eindelijk haar 
kleinkinderen zien? Zo vertellen administratieve stukken zoals zo’n diploma 
hele menselijke, universele verhalen.” 

Slaven 

Zo is het ook een misverstand dat als je een slaaf was in dat rijk je ook 
altijd slaaf bleef. Patrick De Rynck: “Je kon jezelf vrijkopen als slaaf. Niet 
alle slaven zaten pakweg in mijnen te zwoegen. Je had ook slaven, vaak 
uit Griekenland, die bijvoorbeeld les gaven aan de kinderen van de upper 
class. Die al eens iets toegestopt kregen van hun meester. Uit onderzoek 
blijkt dat in de tweede eeuw na Christus een derde van alle Romeinse 
burgers een slavenafkomst had. Dat zegt toch veel.” 

Toch is dat rijk niet zomaar ontstaan. Bart Demarsin: “Daarom staan we 
ook stil bij de stichtingsmythe van Rome, het verhaal van Romulus en 
Remus, waarin Romulus uiteindelijk zijn tweelingbroer vermoordt en zo zijn 
naam geeft aan de stad. De Romeinen hebben zelfs uitgerekend wanneer: 
hun verhaal begint op 21 april 753 voor Christus. Ab urbe condita, zeggen 
ze. Vanaf het moment dat de stad gesticht werd. Nu nog vieren ze die dag 
in Rome. Maar het is heel duidelijk dat er al vanaf 1300 voor Christus 
permanente bewoning was aan de Tiber. Nederzettingen, gehuchten, die 
later zouden aaneengroeien tot Rome. Waarbij niets erop wees dat het de 
kiem van een wereldrijk zou worden. Dat stond niet in de sterren 
geschreven. Pas vanaf de derde en tweede eeuw voor Christus wordt 
duidelijk dat die van Rome wereldheersers zullen worden. Met een sterk 
leger en een vanuit Romeins standpunt slimme verdeel en heers-politiek. 
Het ene veroverde gebied kon al meer rechten krijgen dan een andere 
provincie of stad. Ze hebben, over al die eeuwen bekeken, met relatief 
weinig opstanden te maken gehad.” 

LEES OOK. Romeinse muntcollectie Tongeren gaat online 

“Die mythe is ook interessant om te tonen hoe de Romeinen naar zichzelf 
kijken”, zegt Patrick De Rynck. “Die letterlijke stadslegende met die wolvin, 
die de tweeling zoogt, krijgt zijn definitieve vorm in de tijd van Augustus. 
Het feit dat Romulus zijn broer vermoordt, is toch een projectie van de 
Romeinen naar hun eigen recente en bijzonder bloedige burgeroorlogen uit 
de eerste eeuw voor Christus. Burgeroorlogen waaruit Augustus als grote 
overwinnaar komt. Het verhaal speelt zich ook af op de Palatijn, een van 
die Romeinse heuvels waar later de grand chic van Rome zou gaan 
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wonen, wat ook de keizersheuvel zou worden. Ook dat is een projectie. De 
legende maakt de Palatijn nog prestigieuzer om er te wonen.” 

De val 

En dan die vraag der vragen. Wat deed dat Romeinse Rijk uiteindelijk 
vallen? Patrick De Rynck: “Daarvoor zijn 112 verklaringen te geven. Maar 
recent zijn er wel aanwijzingen dat er ook een klimaatverandering mee 
gemoeid was. Dat het Romeinse Rijk is kunnen opbloeien dankzij een soort 
optimum van het klimaat, dat dan weer naar beneden ging. En zo 
economische crisissen veroorzaakte. Al is de val hoe dan ook een mix van 
vele factoren.” 

Zegt ook Bart Demarsin: “Na een aantal zeer bestuurskrachtige keizers, 
waarvan Augustus het typevoorbeeld is, drijven gaandeweg individuele 
ambities van keizers, of invloedrijke militairen, boven. Dreigen 
afsplitsingen. Krijg je keizers en tegenkeizers. Terwijl Augustus 40 jaar 
regeerde.” 

“Augustus slaagt erin om van het leger een staatsleger te maken”, beaamt 
Patrick De Rynck. “Als dat wegvalt en het leger partij begint te kiezen, dan 
pas wordt het gevaarlijk.” 



 
De affiche. © Gallo-Romeins Museum 

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

Topstuk 1 - De beker van 1 miljoen 
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Duizend keer een jaarloon van een soldaat. © ‘The Trustees of the British 
Museum’ 

Van deze beker in fluoriet zijn er in het hele Romeinse Rijk maar twee 
bekend. Het mineraal werd ontgonnen in wat nu Iran is. Het is uiterst 
breekbaar. De superrijke Romeinse elite was er tuk op. Wijn smaakte in 
zo’n beker bijzonder omdat men het broze fluoriet aansterkte met warm 
hars. Daardoor kreeg de wijn een typische harsgeur en -smaak. Keizer 
Nero betaalde 1 miljoen sestertiën voor zo’n beker. 

Topstuk 2 - Eeuwig jonge keizer 
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De jonge Augustus. © ‘The Trustees of the British Museum’ 

In 27 v.C. wordt Augustus (63 v.C.-14 n.C.) de eerste keizer van het 
Romeinse Rijk. Dit hoofd werd gemaakt toen hij als twintiger furore maakte 
in de politiek. Toen al investeerde de latere keizer veel energie in zijn 
imago. In het hele rijk laat hij honderden geïdealiseerde beelden van 
zichzelf opstellen. Zowat 250 gebeeldhouwde portretten blijven bewaard. 
Eeuwig jong lijkt hij te blijven. Een hoofd als dit behoorde tot een beeld dat 
van kop tot teen beschilderd was. 
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Topstuk 3 - Oudste geschilderd portret 

 
Dit portret hoorde bij haar mummie. © ‘The Trustees of the British Museum’ 

Je kijkt naar een van de oudste geschilderde portretten ter wereld. Deze 
vrouw leefde in Romeins Egypte in de tweede eeuw n.C. Ze draagt een 
witte tunica en een magentakleurige mantel en is getooid met gouden 
oorringen met parels, een gouden halsketting en een halsketting in goud en 
smaragd. Haar kapsel was in de mode in de tijd van Faustina, de jonge 
echtgenote van keizer Marcus Aurelius. Kort voor of na haar dood 
schilderde iemand haar portret. Het werd op het gezicht van de overledene 
gelegd en vastgemaakt in linnen mummiewindsels. 
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Topstuk 4 - Een Tongerse dromedaris 

 
Dromedarisresten uit Romeins Tongeren. © Gallo-Romeins Museum 

Het zijn dierlijke botten, maar ze zeggen veel, deze fragmenten van een 
schedel en een kaak van een exotisch dier, enkele jaren terug aangetroffen 
in een Romeinse laag. Dit was een Tongerse dromedaris. Dromedarissen 
en kamelen deden dienst bij legertransporten en als lastdieren van 
handelaars. Ook bij ons. Al gebeurde het meeste transport over land toch 
met paard en kar. 

Topstuk 5 - Rijke Herta uit Palmyra 
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Rijkdom in Palmyra, nu Syrië. © ‘The Trustees of the British Museum’ 

Herta, zo heette deze welgestelde vrouw uit de stad Palmyra, nu Syrië. Ze 
draagt een sluier, mantel en gedrapeerd kleed, zo goed als zeker van dure 
zijde. Haar hoofdband is rijk versierd en ook haar oorringen en 
halskettingen springen in het oog. Aan één halsketting hangen twee 
medaillons met daarin gekroonde kopjes. Op het reliëf bleef hier en daar 
gouden kleurpigment bewaard. Dit grafreliëf komt uit een mausoleum. Het 
versierde de buitenzijde van de nis waarin Herta begraven lag. 

Topstuk 6 - Bronzen vrijheidsticket voor Gemellus 
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Keizer Hadrianus geeft veteraan-hulpsoldaat Gemellus zijn 
burgerdiploma. © ‘The Trustees of the British Museum’ 

17 juli 122 n.C. Na 25 jaar dienst krijgt hulpsoldaat Gemellus van keizer 
Hadrianus het burgerschap. Dit bronzen diploma kreeg Gemellus bij zijn 
afzwaaien. De man, afkomstig uit de provincie Pannonia, heeft dienst 
gedaan in een ruitereenheid in Britannia. Na zijn militaire carrière keert 
Gemellus terug naar zijn geboortestreek, nu Hongarije. Zijn diploma wordt 
er teruggevonden in een legerkamp aan de Donau. Dit was Gemellus ticket 
naar de vrijheid, zijn ticket naar het Romeinse burgerschap met alle 
voordelen van dien. 
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