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Via Via

Romeinen in de regio
16.06.2007 - 04.11.2007

In de tentoonstelling VIA VIA, Romeinen in de regio wordt een
beeld gegeven van het Romeinse leven in de regio Sittard-
Geleen in de tweede en derde eeuw na Christus.

Via via
Het woord VIA wordt ook overdrachtelijk gebruikt. De meeste
kennis over het leven in die tijd is via via tot ons gekomen. Hetzij
via Romeinse geschiedschrijvers, hetzij via archeologisch
onderzoek. De gegevens over de eerste eeuwen van de
Romeinse tijd in de regio komen veelal uit twee verhalende
bronnen: de verslaggeving van Julius Caesar van de Gallische
oorlogen tussen 58-52 voor Chr. en de Germania van de
Romeinse geschiedschrijver Tacitus. Ook worden
archeologische bronnen, en gegevens ontleend aan de culturele
antropologie gebruikt om het leven in die tijd te reconstrueren.

Op basis van lokaal archeologisch onderzoek wordt in de
tentoonstelling een onderscheid gemaakt naar villacomplex,
nederzetting, grafveld, grafheuvel, heiligdom en wegdorp.
Bovendien kan de bezoeker in een speciaal ontwikkeld
computerprogramma samen met Erik Egel op zoek gaan naar
het Romeinse verleden.

Wegen
De weg, ofwel ‘VIA’ in de taal van de Romeinen, is het
uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Toen de Romeinen dit
gebied veroverden begonnen zij vrijwel gelijk met de aanleg van
wegen. De wegen waren belangrijk voor de verplaatsing van de
troepen die de grens langs de Rijn moesten verdedigen. Ook
werden ze voor de aanvoer van voedsel en andere producten
gebruikt. Tussen de wegen lagen vruchtbare lössgronden en
stroomden waterbrengende beekjes. Een ideale plek voor
villacomplexen, maar ook goede grond voor de gewone boeren.

Opzet tentoonstelling
In deze tentoonstelling wordt getracht op basis van zo veel
mogelijk bronnenmateriaal een beeld te geven van het leven in
de regio Sittard-Geleen in de tweede en derde eeuw na Chr. De
tentoonstellingsmakers hebben bewust gekozen voor deze
periode. Het Romeinse rijk bestond toen al enige tijd, maar
geleidelijk pasten de inheemse bewoners zich aan de
bestuurlijke organisatie aan en namen vele Romeinse gebruiken
en gewoonten over.

In deze tentoonstelling wordt de nadruk gelegd op het leven van
de Tungri, Sunuci en Cugerni, zoals bewoners van onze streken
in deze periode heetten. Zij waren landbouwers en
ambachtslieden en gingen gebruik maken van door de
Romeinen geïntroduceerde nieuwe technologieën, zoals
steenbouwtechnieken, verbeterde landbouwmethodes en de
wegenaanleg. Daarnaast maakte men zich het schrift eigen,
ging geld een belangrijke rol spelen en kon men genieten van
allerlei mediterrane producten zoals wijn. Ook nam men
Romeinse goden en rituelen op in de eigen geloofscultus.
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