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MET DE V.O.B.O.W. NAAR LOUVRE-LENS
EXPO ROME LA CITE ET L’EMPIRE
Jozef Goderis
__________________________________________________________________________
Op zondag 17 juli 2022 trokken we op excursie in deze zeer warme vakantieperiode met 9
deelnemers: twee uit Oekene, twee uit Kortrijk, twee uit Izegem en drie uit Roeselare.
In de voormiddag kozen we voor een bezoek aan de gelegenheids-expo: Rome: de stad en
het keizerrijk. Een drie-dimensionaal album plooit zich voor ons open.

Hier nu een pracht van een tentoonstelling,
evenwaardig als we op V.O.B.o.W. excursie
in 2005 konden bewonderen in Rome zelf,
een uitzonderijke gelegenheid nu deze rijke
collectie uit het Louvre-museum voor het
eerst, door verbouwingen Parijs kon verlaten.
De EXPO ROME, LA CITÉ ET L’ EMPIRE
werd ingedeeld in een 8-tal thema’s:
•
•
•
•
•
•

Rome, de stad en het keizerrijk
Een politieke gemeenschap
De Romeinse keizers
Een open stad
De structuren van het keizerrijk
Verplaatsing op zeer grote afstand
van grondstoffen of artisanale
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•

•

producten als marmer, textiel,
olijfolie, amforen, graan enz.
De Romeinse cultuur wordt
overgedragen naar de veroverde
gebieden met respect voor de
eigenheid van de lokale gebieden.
Uitstraling vanuit de Romeinse
gebieden o.m. met fresco’s, beelden,
armbanden, spiegels, olielampen
enz.

De tentoonstelling bestond uit een aanzienlijk
aanbod van juwelen, drinkschalen, schenkkannen, marmeren beelden van keizers en
goden: o.m. van Minerva de belangrijke godin
van de kunst, de oorlog en de wijsheid.
Prachtige reliëfs o.m. van sarcofagen en van
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de Pretoriaanse wacht: een speciale militaire
eenheid bestaande uit de Romeinse elite die
de keizerlijke lijfwacht vormde. Maar
evengoed mijlpalen en een helm van een
gladiator in de Romeinse tijd gebruikt door de
strijders. Een gladiator vocht in de arena

tegen andere personen en dieren om zo te
laten zien dat hij de sterkste was.
Tijd nu voor onze groepsfoto met de Mithracultus op de achtergrond.

Pretoriaanse wacht (foto Jozef Goderis)
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Groepsfoto (foto Jos Vanackere)

Namiddag
bezoek aan de vaste tentoonstelling
Louvre-Lens met wisselend aanbod. In La
galerie du temps.

Men kwam voor die cultus bijeen in kleine
(half) onderaardse heiligdommen (Mithraea),
er was een doop voorzien, een bevestiging en
een avondmaal.

We hielden even halt bij het grote bas-reliëf
gewijd aan Mithras: een Perzische god van
het licht en beschermer van wat goed en waar
was. Hij werd geboren in een rots die de
hemel moest voorstellen. Mithras wordt
afgebeeld als een jongeling in Perzische
kledij met een Frygische muts, terwijl hij een
stier doodt.

De Mithrascultus was lange tijd een
belangrijke concurrent van het christendom.
In Keulen zijn drie Mithraea gevonden. In
Tienen werd er in 1998 een opgraving
gedaan waarbij een deel van een Mithraeum
werd ontdekt. Hier vond men een
naamplaatje met het opschrift: Mithra. Op
01.07.2007 bezochten we in Tienen op
V.O.B.o.W.-excursie
nr.
42,
een
tentoonstelling van dit Mithraeum, daar ter
plekke gevonden. Op onze Rome-reis in
2005 (V.O.B.o.W. excursie nr 38) o.l.v.
archeoloog Jan Gadeyne en prof. André Van
Doorselaer bezochten we er eveneens een
onderaards Mithraeum.

Deze Mithras-godsdienst bleek vanaf de 1ste
eeuw vóór Chr. vooral zeer populair bij
Romeinse legioensoldaten. In de eerste eeuw
na Chr. raakte de Mithrascultus bekend in
Europa, met name in Rome en bij de
legioenkampen aan de Romeinse rijksgrens,
vooral die aan de Donau, de Rijn, in GrootBrittannië en in Gallië.
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Parallellen of overeenkomsten met het Christendom:
Mithra cultus

Christendom

- god van het licht
- geboren op 25 december
- geboren in een grot of rots
- cultus met doop en avondmaal
- verering in grotten of onderaardse tempels

-

Kerstdag en Pasen feesten van het licht
onze datum van Kerstdag 25 december
Jezus is geboren in een grot
doopsel, laatste avondmaal
catacomben, kerken met crypte

Uiteindelijk raakte het Mitraïsme verdrongen door het Christendom waarmee het tal van
overeenkomsten vertoonde.

Woordje je duiding in La galerie du temps (foto Jos Vanackere)
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