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De eerste helft van de derde
eeuw na Christus was in het
Romeinse rijk een periode
van toenemende spanningen, opkomende crises en
erosie van de keizerlijke
macht onder een oppervlak
van doorgaande continuïteit. De echte crisis kwam
na 249, met name in de
jaren 260-284. De keizers
werden steeds meer afhankelijk van hun legers,
waarover zij echter geregeld maar weinig gezag hadden. Er waren regelmatig gevaarlijke oorlogen aan
verschillende grenzen, troonstrijd werd een endemisch verschijnsel, vanaf 250 heersten epidemieën
en streken die door een combinatie van tegenslagen
getroffen werden, kregen te kampen met bevolkingsdaling, toenemende armoede, honger en banditisme. Luuk de Blois analyseert in zijn afscheidscollege
als hoogleraar Geschiedenis en staatsinstellingen
der Grieken en Romeinen in hoeverre ons beeld van
deze eeuw van crisis door wetenschappelijk werk in
de laatste tachtig jaar is bijgesteld.
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In de afgelopen maanden is mij met enige regelmaat gevraagd of ik in mijn afscheidsrede een terugblik ga geven, met daarin lof, blaam en amusementsrijke afrekeningen,
of dat ik mij ga wagen aan een hoogdravend theoretisch verhaal, met nieuwe vergezichten
op de beoefening van de Oude Geschiedenis in Nederland en de wereld. Ik kan de vragenstellers geruststellen: zoiets ga ik hier zeker niet doen, ik ga gewoon een lezing houden
over iets dat ik interessant vind.
Deze rede gaat over de crisis van de derde eeuw na Chr. in het Romeinse rijk, een
onderwerp waarmee ik mij vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw met regelmaat
heb beziggehouden.1 ‘Crisis’ wordt hier verstaan als een opeenstapeling van problemen
op meerdere levensgebieden, die zo ingrijpend zijn, dat een blijvende verandering van
het politiek-cultureel-maatschappelijke systeem plaatsvindt.
het traditionele beeld
Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw hebben vakspecialisten en andere
beschouwers de derde eeuw vooral gekenschetst als een langgerekte crisisperiode, echt
een breukvlak tussen tijdperken, een eeuw waarin de bloeiende Romeinse wereld van
de tweede eeuw plaats maakte voor de steeds meer in verval rakende dwangstaat van de
late oudheid. In de late tweede eeuw kreeg men al bange voorgevoelens. In een mooie
retorische zin zegt Robert Latouche, op pagina 11 van zijn Les origines de l’économie
occidentale:
Les prévisions pessimistes se sont réalisées au IIIe siècle, siècle sinistre, le plus
mal connu du passé romain. Après le règne des Sévères on éprouve la sensation
de pénétrer dans un long tunnel dont on ne sortira qu’au début du Bas empire,
sous Dioclétien, et lorsqu’on revient à l’air libre, l’impression qu’on ressent est
celle de découvrir un paysage inconnu.2
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Vanaf 230 na Chr. werd het Romeinse rijk bezocht door oorlogen tegen sterke tegenstanders, troonstrijd, epidemieën en andere plagen. Aan de noordelijke grenzen had
het rijk te maken met Germanen en steppevolken, aan de oostkant met het nieuwe
Perzische rijk der Sassaniden. Het was niet meer gegarandeerd dat de Romeinse legers
zouden winnen; regelmatig werden nederlagen geleden en vielen vijanden het rijk binnen. In 260 werd zelfs een Romeinse keizer gevangen genomen door de Perzen. Volgens
een onwaarschijnlijke legende werd hij gevild en werd zijn vel daarna steeds met enig
triomfalisme getoond aan Romeinse gezanten die op bezoek kwamen.3 De jaren 235284 vormden de periode der zogenoemde soldatenkeizers: na 235 waren er geen algemeen aanvaarde dynastieën meer en konden allerlei succesvolle generaals een gooi
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naar de macht doen. De ene soldatenkeizer buitelde over de andere en er was geen stabiliteit in de leiding van het rijk. Uit wanhoop gingen keizers in het midden van de
eeuw de oude goden gunstig stemmen en de christenen vervolgen, omdat dezen aan
zulke smeekbeden niet mee wilden doen.
Zo ziet het traditionele beeld van de derde eeuwse crisis in het Romeinse rijk
eruit. Behoorlijk somber dus, een teneur die in belangrijke mate ontleend is aan een
aantal vaak geciteerde literaire teksten, het type bronnen dat nog tot ver in de twintigste eeuw domineerde in het derde eeuw-onderzoek. Sommige van die teksten liegen er
niet om. De geschiedschrijver Herodianus merkt in 1.1.4 op dat er in de lange periode
van keizer Augustus tot en met Marcus Aurelius (27 v.Chr.-180 na Chr.) niet zoveel
gewelddadige regeringswisselingen, gevaarlijke oorlogen, ordeverstoringen, verwoestingen van steden, epidemieën en aardbevingen geweest zijn als in de zestig tot zeventig
jaar daarna. Herodianus schijnt tussen 250 en 253 na Chr. gestorven te zijn en kon er
dus iets van weten.4 De christelijke schrijver Cyprianus, die van 248 tot zijn martelaarsdood in 258 of 259 bisschop van Carthago was, beschrijft in Ad Demetrianum 3 de
Romeinse wereld van zijn eigen tijd in de volgende bewoordingen:
De wereld is al oud geworden. Zij staat niet meer zo stevig overeind als eerst, zij
kent niet meer de veerkracht en sterkte van voorheen. Ook al zwijgen wij, ook al
halen wij geen argumenten uit de Heilige Schrift en de goddelijke voorzeggingen,
de wereld zelf spreekt boekdelen. Zij getuigt van haar ondergang: het algemeen
verval is het bewijs. Des winters is er niet voldoende overdaad aan regen om het
zaad te voeden, geen normale hitte ’s zomers om de gewassen te doen rijpen, geen
lente-mildheid die alles aangenaam maakt en ook de opbrengst aan vruchten in
de herfst is niet meer zo rijk. Afgegraven, uitgeputte bergen leveren al minder
marmerplaten op, minder zilver en goud onttrekt men aan de leeggehaalde mijnen:
de aders zijn al arm en worden dunner, dag na dag. En op de akkers zien we de
boeren verminderen en verdwijnen, op zee de zeelui, soldaten verlaten het kamp,
onschuld het forum en gerechtigheid de rechtbank, uit vriendschappen gaat de
saamhorigheid weg, uit kunsten het vakmanschap, uit de zeden de tucht. (vert.:
Vincent Hunink)
Kortom, alles raakt op, de normen en waarden zijn zoek en demografisch staat de
ondergang voor de deur. Toch is dit echt geschreven in de derde eeuw en niet in de
krant van gisteren. Beschouwingen over degeneratie en verval, vanaf de goede oude tijd
tot de eigen periode van ijzer en roest, behoren overigens tot het standaard-arsenaal
van antieke literaire gemeenplaatsen, al moet erbij bedacht worden dat Cyprianus voor
zijn lezers niet een geheel verzonnen beeld kan hebben weergegeven. Dat zou hem
ongeloofwaardig gemaakt hebben.
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o n d e r z o e k n a a r d e d e r d e e e u w s e c r i s i s i n h e t ro m e i n s e r i j k
Na de eerste wereldoorlog zijn interessante studies over de derde eeuw verschenen, met
nu en dan ideologisch geïnspireerde bevlogen theorievorming, maar de wetenschappelijke productie van derde eeuw- kenners viel en valt in kwantitatief opzicht in het niet
bij de grote stroom van publicaties over eerdere en latere eeuwen van de Romeinse keizertijd. De bestudering van de crisis van de derde eeuw in het Romeinse rijk is in de
decennia na de eerste wereldoorlog op gang gebracht door publicaties van onder meer
Michael Rostovtzeff, Andreas Alföldi, Wilhelm Ensslin en H.P. L’Orange.5 Voor Rostovtzeff
was de derde eeuw een voorafschaduwing van de Russische revolutie van 1917-1920:
boeren in militaire uitrusting keerden zich tegen de stedelijke bourgeoisie der curiales
in het Romeinse rijk en verwoestten de fraaie Grieks-Romeinse beschaving, die zo lang
in de steden geschitterd had. Andreas Alföldi, een kenner bij uitstek van de derde eeuwse geschiedenis, zag deze eeuw als de grote tijd van Illyricum, van het Pannonische
genie, dat het rijk op de punten van zijn zwaarden door de crisis droeg. (Illyricum en
Pannonië = ongeveer Hongarije en delen van voormalig Joegoslavië.) Vooral Pannoniërs
vulden immers de belangrijkste legers die de barbaren uit het rijk hielden. Militairen
uit de noordelijke grenslegers, vooral uit die van de Donaugrens, kregen bovendien steeds
meer kansen op loopbanen in het Romeinse rijksbestuur. Wilhelm Ensslin zat ook wel
in dit spoor, maar vroeg net als L’Orange vooral aandacht voor ideologische aspecten,
voor de ontwikkeling naar godkeizerschap die in de derde eeuw te onderscheiden was.
Ideeën over de derde eeuw, die in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstaan
zijn, hebben hun weg gevonden naar enkele samenvattende overzichtswerken, die lang
gezag gehad hebben, bijvoorbeeld de eerste druk van het twaalfde deel van Cambridge
Ancient History, waarin onder meer Alföldi en Ensslin gepubliceerd hebben, en het
werk van Raoul Rémondon, La crise de l’empire de Marc-Aurèle à Anastase, Parijs 1964
(1e druk).6
In de jaren zeventig van de vorige eeuw verschenen opnieuw twee algemeen
gebruikte publicaties: een artikel van Géza Alföldy en een boek van Ramsay McMullen.
In het tijdschrift Greek, Roman and Byzantine Studies karakteriseerde Géza Alföldy in
1974 de crisis van de derde eeuw in het Romeinse rijk in negen punten.7 Zij werd volgens
hem gekenmerkt door een degeneratie van het keizerschap tot een militaire despotie,
algemene onstabiliteit, een groeiende macht van de legers, toenemende invloed van
militaire provincies zoals die langs de Donau, sociale verschuivingen, economische
problemen, een afname en ongelijker wordende distributie van de rijksbevolking, een
religieuze en morele crisis en invallen van vreemde volken in het rijk. De discussie over
het onderwerp leek in 1976 een voorlopig eindpunt te bereiken door een boek van
Ramsay MacMullen, Roman Government’s Response to Crisis, die de jaren 235 tot 284
uitlegde als een “… period of protracted emergency”, een oorlogstijd waarin literaire en
juridische conventies minder begonnen te tellen, christenen als een soort dissidenten
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vervolgd werden en de keizers vooral geld en andere middelen ophaalden, om de verdediging van het rijk maar vol te kunnen houden.8 Vooral de middengroepen werden volgens
hem de dupe (p. 209).
In de laatste vijftien jaar is de derde eeuwse crisis echter opnieuw een populair
onderwerp geworden, vooral door het voortreffelijke werk van Fergus Millar, Christian
Witschel en enige anderen, die meer nog dan voorheen accent legden op resultaten van
archeologisch onderzoek.9 Zij zagen in dat in grote delen van het Romeinse rijk in de
derde eeuw een sterke continuïteit bestond in bewoning en materiële cultuur en dat
het begrip crisis wellicht ietwat genuanceerd en met name geregionaliseerd zou moeten
worden.
wa t h e b b e n w e i n t a c h t i g j a a r b e r e i k t ?
De vraag dringt zich op: hebben we iets bereikt in tachtig jaar geleerde arbeid? Het antwoord moet natuurlijk zijn: ja, veel. Het zou wat zuur zijn als we alleen elkaar met heen
en weer praten en schrijven van de straat gehouden hadden, zonder veel aan kennis en
inzicht toe te voegen. Concreet kunnen we de volgende zaken vermelden. (Bij elk item
dat ik nu ga noemen kan ik uiteraard een reeks namen van voortreffelijke vakgenoten
opsommen, maar die informatie zet ik vrijwel geheel in de voetnoten.)
Om te beginnen zijn veel bronnen, zowel teksten als vondsten, toegevoegd aan
het corpus dat tachtig jaar geleden bestond, en zijn veel bronnen veel beter ontsloten.
Alleen al de opeenvolgende jaargangen van het Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, het Supplementum Epigraphicum Graecum en de Année Épigraphique bieden
een rijke oogst aan nieuwe epigrafische en papyrologische teksten en aan nieuwe
inzichten over bestaand tekstmateriaal. Numismatische tijdschriften, corpora, artikelen
en monografieën bieden veel nieuws op het gebied van munten, niet alleen met betrekking tot hun gewicht, gehalte en verspreidingsgebied, maar ook over beelden en teksten
die op munten staan.10 Epigrafische teksten worden steeds beter ontsloten via dataverzamelingen als de Epigraphische Datenbank Heidelberg en andere databases. Literaire
teksten worden steeds beter hanteerbaar door nieuwe edities, commentaren en vertalingen. Ik noem hier slechts Bleckmanns verzameling van laatgriekse teksten, Potters
werk over de Oracula Sibyllina en het nieuwe boek van Martin over Dexippus.11
Archeologisch vondstmateriaal wordt steeds belangrijker en neemt in studies over de
derde eeuw een steeds belangrijkere plaats in. Soms komen compleet nieuwe bronnen
door opgravingen of toevallige vondsten de grond uit, bijvoorbeeld de befaamde
inscriptie van Augsburg, die in de Année Épigraphique van 1993 gepubliceerd is en waarin
te lezen staat dat in april 260 in die buurt een Romeins leger Germaanse invallers –
genoemd worden Semnones ofwel Juthungi - verslagen heeft en hun de buit heeft afgepakt. Deze buit bestond onder meer uit duizenden gedeporteerden die door de invallers
meegenomen waren uit Italië. Dit deden invallers in die tijd vaker, om aan vakbekwa-
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me mensen te komen. Deze Juthungi moeten we niet zien als een stam, in etnische zin,
maar als een conglomeraat van aanzienlijke krijgers, elk met hun achterban. Ze waren
waarschijnlijk afkomstig uit de Elbestreek. Het waren geen volksverhuizers, maar roofbendes, die het Romeinse rijk binnenvielen en dan weer naar huis terugkeerden.12
Dit leidt bijna automatisch tot een tweede resultaat van onderzoek, dat vooral in
de laatste decennia behaald is, de veel grotere kennis van lokale en regionale ontwikkelingen in de derde eeuw. Het gaat daarbij niet alleen om economische en sociale veranderingen, maar ook om godsdienst en cultuur. In deze afscheidsrede is de godsdienst
niet mijn eerste focus, maar ik wil hier wel stellen dat we juist op dit terrein nog maar
aan het begin staan van vele ontdekkingen. Eén conclusie kan al wel getrokken worden:
op het gebied van de pagane godsdiensten was er geen verval. In een terecht befaamd artikel heeft Géza Alföldy dat al in 1989 gesteld en hij krijgt van dag tot dag meer gelijk.13
De studie van epigrafische teksten, munten, papyri, monumenten, ander vondstmateriaal en nederzettingspatronen heeft ons in staat gesteld meer dan voorheen te
zien hoe de derde eeuw in afzonderlijke delen van het Romeinse rijk verliep. Meer dan
iets anders heeft dit het uniforme beeld van een algemene derde eeuwse crisis van bijna
honderd jaar bijgesteld en aangetoond dat crisis – zeker tot halverwege de eeuw – in
grote delen van het rijk een relatief begrip was. In een brede zone achter de grenzen van de
Rijn en de Donau bestonden vooral in de tweede helft van de derde eeuw grote problemen;
in Romeins Nederland was het zelfs in het begin van de eeuw al niet best meer, misschien door een verslechtering van het klimaat.14 Vroeger zouden we verwacht hebben,
dat enkele achterlanden van belangrijke oorlogsgebieden, zoals Syrië aan de oostgrens
en Noord-Italië achter de Romeinse legers van de boven- en midden-Donau, wel zwaar
getroffen en overbelast zouden zijn, maar het beeld dat uit materiële vondsten naar voren
komt, toont dat niet aan. In die gebieden bestond in allerlei materiële overblijfselen
een sterke continuïteit, net als in Egypte, Griekenland, Italië, Sicilië, Noord-Afrika en
de Romeinse provincie Britannië.15 Syrië was volgens Millar in de vierde eeuw, dat wil
zeggen in de periode na de derde eeuwse crisis, een gebied vol bloeiende grote dorpen
en steden. Egypte werd steeds zwaar belast, maar was er in de derde eeuw niet per se
slechter aan toe dan in de tijd van keizer Augustus. Andersom lijkt Spanje, waar relatief weinig oorlog was, wel problemen gehad te hebben, al beweert Witschel dat daar
wel een transformatie gaande was – in de richting van een concentratie van bezit –
maar dat van crisis niets te merken is.16 In Klein-Azië hadden de steden het moeilijk,
met name in de tweede helft van de derde eeuw, maar hield het platteland zich goed.
De meeste steden kenden er overigens wel continuïteit in de gebouwde omgeving en de
materiële cultuur.17 Het kan echter zijn, dat landstreken en steden met een dergelijke
continuïteit toch wel lastenverzwaring, verarming en stijgende sociale spanning
gekend hebben.18 Een indicatie in die richting kan zijn, dat ook in zulke streken na circa
220 het aantal inscripties, dat wil zeggen de gewoonte om teksten in steen te beitelen,
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achteruitging.19 Wellicht vonden plaatselijke aanzienlijken het geen eer meer om iets
voor de gemeenschap te moeten doen, maar een ondraagbare last, en spraken ze er dus
ook minder over in openbare teksten.
Het derde onderwerp waarover we veel meer te weten zijn gekomen in de laatste
tachtig jaar is de ontwikkeling van het geldwezen. De pest, die van circa 166-185 in het
rijk woedde, schijnt voor een prijsstijging gezorgd te hebben; de vraag naar goederen en
diensten daalde minder dan wat de overgebleven producenten konden leveren. Septimius
Severus (193-211) verhoogde daarop de soldij met vijftig procent, mede om in een tijd
van oorlog en oorlogsgevaar, na sterfte door de pest, voldoende rekruten van goede
kwaliteit aan te kunnen trekken. De gevolgen voor de schatkist waren groot. Volgens
een redelijke schatting van Richard Duncan-Jones besloegen militaire uitgaven immers
driekwart van het keizerlijke budget. Severus compenseerde zijn gestegen uitgaven door
de zilveren munten te verslechteren. Minder zilver en meer goedkoop ander metaal
erin. Zijn zoon Caracalla, keizer van 211-217, ging op dit pad verder en met name na
238 nam de muntverslechtering aanzienlijke vormen aan. Toch schijnt dit pas na 274
tot een algemene, rijksbrede, hollende inflatie geleid te hebben. Tot dat jaar bleef men
kennelijk de keizerlijke munten nog wel vertrouwen. Een probleem is hierbij, dat gegevens over lonen en prijzen vooral te vinden zijn in papyrusteksten uit Egypte. De vraag
is dan hoe het in andere delen van het rijk in elkaar zat. Voorlopig gaan we ervan uit
dat Egypte niet zozeer uniek was dat de gegevens uit die regio totaal niet bruikbaar zouden zijn voor de rest van het Romeinse rijk.20
In de vierde plaats kunnen we de prosopografie noemen, dat wil zeggen de
beschrijving van personen en hun loopbanen. Van steeds meer senatoren, ridders en
andere aanzienlijken uit het Romeinse rijk weten we geleidelijk aan steeds meer. Dat
betekent dat het steeds beter mogelijk wordt om bij bestudering van de hogere standen
in het Romeinse rijk in de derde eeuw continuïteiten, vaste patronen en veranderingen
op te sporen en de verhouding tussen statusrelaties en reële machtsverhoudingen in
kaart te brengen. In deze deeldiscipline is in de afgelopen halve eeuw zeer veel gedaan.21
Als vijfde item noemen we de bestudering van bestuur en rechtspraak. De ontwikkeling hiervan in het Romeinse rijk van de derde eeuw is bijzonder moeilijk vast te
stellen, door een funest gebrek aan relevante bronnen die gedetailleerde informatie
zouden kunnen verschaffen. Jammer, want juist op dit terrein laat de derde eeuw
belangrijke transformaties zien, die het begin geweest zijn van het laat-antieke bestuurssysteem. Er zijn enkele grote raadsels. Hoe kan het toch bestaan, dat de Romeinse
rechtsgeleerdheid en de machtspositie van geleerde juristen een hoogtepunt bereikten
in de eerste veertig jaar van de derde eeuw, om daarna vrijwel van de aardbodem te
verdwijnen? Zijn de juristen zo snel en radicaal ingekapseld in een groeiende bureaucratie, dat zij geen gelegenheid of lust meer hadden zelf te schrijven en teruggegrepen
hebben naar werken van goede voorgangers van nog niet lang geleden? Of hebben zij
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snel aan macht en status ingeboet door de spectaculaire opkomst van militairen aan
de hoven der keizers? Hier moeten we vooral het werk van Peter Eich noemen. De
laatstgenoemde heeft in een lijvig en uiterst interessant boekwerk de bureaucratisering
en militarisering van het Romeinse bestuur in de derde eeuw aan een onderzoek
onderworpen.22 Er zijn langzamerhand net genoeg bronnen ontsloten die het mogelijk
maakten dat zijn werk tot stand kwam. Als Eich gelijk heeft, zijn er reeds in de tweede
helft van de derde eeuw aanzetten tot een sterker centraal bestuur en een grotere
bureaucratie, en werden lang niet alle belangrijke functies door militairen bezet.
Hierover zal echter nog heel wat discussie gevoerd moeten worden.
Dat brengt ons bij het zesde item, de impact van het militaire apparaat. Vroeger
is nogal eens, in navolging van berichten van contemporaine auteurs als Cassius Dio
en Herodianus, aangenomen dat het hele Romeinse rijk geregeld te lijden had onder
wangedrag van groepen soldaten en dat militairen een ongehoorde invloed uitoefenden
op bestuur en politiek.23 Petities, die ons op steen zijn overgeleverd en dateren uit de
eerste helft van de derde eeuw, dus nog vóór de grote oorlogen van 249-284, lijken het
beeld te bevestigen. Boerendorpen vragen daarin de keizers om bescherming tegen de
willekeur van groepen soldaten die langs de grote militaire doorgangswegen marcheren,
van het ene oorlogsterrein naar het andere.24 Toch moet het beeld genuanceerd worden. Doortrekkende legers konden een grote last zijn, maar vaste kampen langs de
grenzen waren goede klanten en leverden productie, bijvoorbeeld in de vorm van
bouwmaterialen, wegen en bruggen. Misschien kan hierdoor verklaard worden dat
Syrië en Noord-Italië het relatief zo goed deden in de derde eeuw. Het hogere en middelbare militaire kader moet in de derde eeuw goede carrièrekansen gekregen hebben, maar
de senatoren en civiele bureaucraten waren er ook nog en bekleedden belangrijke posten.
In de meest recente jaren, ongeveer sinds 2000, staan ook keizerideologie en keizerlijke machtsrepresentatie weer in het middelpunt van de belangstelling.25 Bronnen zijn
er genoeg, neem alleen al de opschriften en beelden op de vele duizenden beschikbare
munten, keizerlijke titels in inscripties en papyri en de teneur van keizerlijke antwoorden op verzoekschriften. Als keizers minder vast op de troon zaten en minder concreet
militair presteerden, dan moest er compensatie komen. Men moest af zien te komen
van de afhankelijkheid van concrete prestaties. In de derde eeuw zien we dan ook een
belangrijke ontwikkeling van persoon naar instituut en naar een verheffing tot bovennatuurlijke hoogte van keizer en keizerschap.
s a m e n va t t i n g : d e d e r d e e e u w n u
Samenvattend, hoe ziet het beeld van de derde eeuwse ontwikkelingen in het Romeinse
rijk er nu uit? De eerste helft van de derde eeuw na Chr. was in het Romeinse rijk een
periode van toenemende spanningen, opkomende crises en erosie van de keizerlijke
macht onder een oppervlak van doorgaande continuïteit. De echte crisis kwam pas na
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249, met name in de jaren 260-284 en had zelfs toen in de ene regio veel meer impact
dan in de andere. Veel meer dan vroeger moeten we derde eeuwse problemen en crises
regionaliseren. In de derde eeuw werden keizers steeds meer afhankelijk van hun
legers, waarover zij echter geregeld maar weinig gezag hadden. De telkens uitbrekende
oorlogen aan verschillende grenzen, vooral in het noorden en oosten, maakten dikwijls
troepenverplaatsingen noodzakelijk. Bevolkingsdelen die woonden langs de grote militaire heirwegen of in oorlogsgebieden en hun directe achterlanden, hadden regelmatig
te lijden onder plunderingen en wilde rekwisities, zonder vergoedingen te ontvangen.
Dit heeft zonder enige twijfel hun vertrouwen in de Romeinse overheden ondermijnd.
Oorlogszones, waarin langer gestreden werd, hadden te maken met deportaties, banditisme en voedseltekorten, die epidemieën met zich mee brachten. Dit was reeds
onder Marcus Aurelius (161-180 na Chr.) het geval en het werd weer zo in de periode
na 230. Boeren in getroffen gebieden hadden echter niet alleen maar nadelen te verwachten. Door de bevolkingsvermindering werd hun onderhandelingspositie misschien sterker. Landheren hadden hen nu echt nodig voor allerlei soorten arbeid.
Parallel onderzoek naar gebieden die in de pre-industriële periode door epidemieën
getroffen zijn, leert ons dat na een epidemie de lonen stijgen, terwijl pachten en landprijzen dalen.26
In de jaren na 230, en vooral na 249, werd de keizerlijke overheid in ernstige
financiële problemen gebracht door de alsmaar terugkerende oorlogen en de geregeld
eruit voortkomende troonstrijd (legers wensten hun commandanten op de troon te
zien, al was het maar om keizerlijke middelen naar zich toe te trekken). Geldverslechtering was het gevolg, mede doordat tevens de mijnbouw in enkele provincies
terugliep. Tegenwoordig wordt wel gedacht dat dit pas vanaf 274 tot een rijksbrede sterke
inflatie geleid heeft.
De problemen van de derde eeuw brachten een geleidelijke wijziging van het keizerlijke benoemingsbeleid met zich mee. Ouderwetse senatoren moesten zich meer en
meer tevredenstellen met statusrijke, maar militair machteloze posities (zoals voorheen
nogal eens met patriciërs het geval was geweest) en concentreerden hun loopbanen
meer op het oude kernland Italië, bijvoorbeeld in functies als curator civitatis. Praesides
uit de ridderstand kregen geleidelijk aan en vanaf 260 structureel meer posities van
provinciestadhouders en alle posten van legioenscommandanten in handen, terwijl
militaire commando’s steeds vaker grotere gebieden dan één provincie besloegen en in
handen vielen van duces. Mogelijk kwamen er in de loop van de derde eeuw vastere en
meer structurele bureaucratische apparaten aan de hoven van keizers en provinciale
gouverneurs tot stand.
In de representatie van de keizerlijke macht voltrokken zich geleidelijk veranderingen. De oude prestatie-ideologie – het winnen van legitimatie van de macht via res
gestae - was niet meer mogelijk en dynastieke continuïteit kwam na 235 te vervallen.
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Ervoor in de plaats kwam een koppeling aan allerlei goden en een ideologische verheffing
van het keizerschap. Vanaf circa 253 werden vooral de oude goden Jupiter en Hercules
belangrijk als machten achter de troon, maar met andere godheden werd in dit opzicht
ook geëxperimenteerd, onder meer met de onoverwinnelijke zonnegod.
Al met al kan volgens mij het volgende geconcludeerd worden: de na 249 tot crises
escalerende problemen hebben in het Romeinse rijk een transformatie bewerkt in de
bestuursorganisatie, het benoemingsbeleid, het belastingstelsel, het muntwezen en de
keizerlijke machtsrepresentatie, die de Romeinse wereld een ander aanzien gegeven
heeft. Deze transformatie was er één naar zwaardere lasten voor de bevolking, meer
bemoeienis van de centrale overheden en militaire leiders, meer specialisatie in het
bovenlokale bestuur, uitbreiding van de bureaucratie, meer institutionele verheffing
van het keizerschap en meer latente dreiging van over de rijksgrenzen, die de keizers
dwong tot militaire aanpassingen. Er was echter niet zoiets als een laat-antieke dwangstaat; dat is een anachronistisch construct uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Het beeld van de derde eeuw is in tachtig jaar dus veel gedetailleerder geworden, gedifferentieerder en minder algemeen zwart. Er is veel meer kennis en inzicht gekomen in
oorzaak, verloop en gevolg van politieke ontwikkelingen, militaire krachtsverhoudingen, economische en sociale veranderingen, fiscale en bureaucratische structuren en
grote ideologische en religieuze verschuivingen die zich in de derde eeuw aankondigden.
Waar vroeger algemene vermoedens bestonden op basis van vooral literaire bronnen,
is nu toch meer vast komen te staan, op een veel bredere basis van bewijsmateriaal.
nijmeegse bijdr agen aan het derde eeuw-onderzoek
Vanuit de Nijmeegse leerstoelgroep Oude Geschiedenis zijn met regelmaat bijdragen
geleverd aan het onderzoek naar de periode 180-284 na Chr. in de Romeinse geschiedenis. Reeds in 1989 verscheen Paul Leunissen, Konsul und Konsulare in der Zeit von
Commodus bis Severus Alexander (180-235 n.Chr.), waarop hij in dat jaar met lof gepromoveerd is. In 1993 is Jaap-Jan Flinterman gepromoveerd op Politiek, paideia en pythagorisme. Griekse identiteit, voorstellingen rond de verhouding tussen filosofen en alleenheersers
en politieke ideeën in de Vita Apollonii van Philostratus.27 In 2002 verscheen de met het
iudicium ‘met lof’ bekroonde dissertatie van Olivier Hekster, Commodus. An Emperor
at the Crossroads (Amsterdam 2002). Het jaar 2006 zag de voltooiing van het proefschrift van Janneke de Jong, Emperors in Egypt. The Representation and Perception of
Roman Imperial Power in Greek Papyrus Texts from Egypt, A.D. 193-284 (Nijmegen
2006). In 2006 verscheen de vijfde band van het netwerk Impact of Empire, waarin zes
Nijmeegse oudhistorici (Lukas de Blois, Olivier Hekster, Martijn Icks, Janneke de Jong,
Inge Mennen en Danielle Slootjes) bijdragen over de derde eeuw gepubliceerd hebben.28 In juni 2007 verscheen Impact of Empire VI, uitgegeven door Lukas de Blois en
Elío lo Cascio, waarin een sectie van vier bijdragen de derde eeuw behandelt. Binnen-
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kort verschijnt een overzichtswerk over de derde eeuw van de hand van Olivier Hekster.
Ondergetekende, Lukas de Blois, heeft aan de bestudering van de derde eeuwse crisis
in het Romeinse rijk een aantal publicaties gewijd: zijn dissertatie29, zijn inaugurele
rede30, 24 andere wetenschappelijke bijdragen, vier populairwetenschappelijke artikelen en vier recensies. Op stapel staan nog twee boeken van zijn hand: de titel van het
ene wordt The Reign of the Emperor Severus Alexander en het andere is het sluitstuk van
een klein programma van n wo en zal heten Image and Reality of Roman Imperial Power,
A.D. 193-284. In dit kleine programma, dat deze zelfde titel draagt, lopen daarnaast de
volgende projecten: Patronen en ontwikkelingen in de representatie van de keizerlijke
macht (Erika Manders), Status en macht. Bestuur, benoemingsbeleid en sociale hiërarchie
(Inge Mennen) en Lokale elites in een overgangstijd (Danielle Slootjes). Een derde eeuwproject dat daarnaast uitgevoerd wordt is dat van Martijn Icks over de geschiedenis en
het voortleven van keizer Elagabalus (218-222 na Chr.). Deze vier onderzoekers hebben allen reeds artikelen en voordrachten over derde eeuwse onderwerpen gepubliceerd. Daarmee is niet alles vermeld, maar dit zijn toch de belangrijkste zaken die in
juni 2007 genoemd kunnen worden.
s l o t wo o r d
Aan het einde van dit afscheidscollege wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken. Het Stichtingsbestuur, het College van Bestuur en het bestuur van de Faculteit der
Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik erkentelijk voor het in mij
gestelde vertrouwen. Mijn dank gaat ook uit naar mijn eerdere werkgevers, de Vrije
Universiteit en de Vrije Leergangen te Amsterdam. Uitdrukkelijk wil ik ook n wo
Geesteswetenschappen bedanken. Ik heb aan financiële steun van die kant zeer veel te
danken. Uiteraard gaat ook dank uit naar de collega’s binnen de onderzoekschool
oikos, die in Nederland classici, oudhistorici, archeologen en kenners van de antieke
wijsbegeerte samenbrengt. En met succes. Er zijn op dit ogenblik niet veel onderzoekscholen die zo goed draaien. Voorts noem ik met genoegen het netwerk Impact of
Empire, dat op 2 juli 1999 hier te Nijmegen door mij opgericht is en thans vakgenoten
uit twaalf landen en 28 universiteiten omvat. Wie had kunnen denken dat dit netwerk,
dat zich richt op het Romeinse rijk van 200 v.Chr. tot 476 na Chr., zo snel zo’n vlucht
zou nemen. Vanaf 2000 hebben we jaarlijks workshops gehouden en de resultaten
ervan gepubliceerd in bundels. Sinds vorig jaar hebben we een eigen serie bij de uitgeverij Brill, voor dissertaties, monografieën en bundels uit binnen- en buitenland. Het
netwerk heeft nu een uitvoerend secretariaat, een internationaal samengesteld
managementteam en een even internationale academische adviesraad.
Bijzondere dank gaat uit naar de collega’s en studenten binnen de twee afdelingen waar ik aan de Nijmeegse universiteit het meeste mee te maken gehad heb,
Geschiedenis en Klassieken en bovenal naar de collega’s Oude Geschiedenis en de stu-
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denten die in dat vak afgestudeerd zijn of toch tenminste aardig wat cursussen Oude
Geschiedenis meegepikt hebben. Het is een bijzonder voorrecht binnen zo’n dynamische,
plezierige groep te mogen werken. In de laatste jaren zijn we bij Oude Geschiedenis uitgebroken in menigte, door een reeks succesvolle aanvragen die vanaf 2000 gedaan zijn.
Vooral in 2003 hebben we aardig wat binnengehaald. De mensen die sedert 2001 bij
Oude Geschiedenis zijn gaan werken zijn niet alleen goede onderzoekers, maar kunnen
ook prima college geven, een zeer gunstige combinatie, die belangrijk is voor de continuïteit van de leerstoelgroep. Eén van de aanvragen van 2003 betrof een Van der
Leeuw-leerstoel. Zoiets wordt betaald door n wo en maakt een dakpanconstructie
mogelijk, met andere woorden, mijn opvolger kon al benoemd worden drie jaar voordat
ik zou vertrekken en zou in die drie jaar mijn collega zijn. De aanvrage is toegekend en
heeft per september 2004 geleid tot de benoeming van Olivier Hekster tot Van der
Leeuw-hoogleraar Oude Geschiedenis, wat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan
het uitstekende klimaat dat bij ons heerst. Het is echt een succes geworden.
Dank gaat ook uit naar de collega’s met wie ik heb gewerkt in de medezeggenschap, eerst in het overlegorgaan personeelszaken katholieke universiteit, het opku,
daarna in de ondernemingsraad en tenslotte in de onderdeelcommissie letteren.
En dan het niet-wetenschappelijk personeel. Ik heb veel te danken aan de secretariaten van de faculteit, het instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies
(hlcs), de afdeling Geschiedenis en de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
(gltc). Ik heb aardig wat fondsen geworven, voor allerlei doeleinden en heb plezierig
samen kunnen werken met de staven die daarmee te maken hebben.
Voorts wil ik mijn gezin – en dan vooral mijn vrouw Neeltje – danken voor steun
en begrip. Mijn vrouw en kinderen zullen wel eens gedacht hebben dat ik huisarrest
had in het hok dat studeerkamer heet.
Men heeft mij wel eens gevraagd wat ik leuker vind om te doen, onderwijs, onderzoek, fundraising of organiseren en besturen. Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op
kunnen geven, want al deze activiteiten heb ik met inzet gedaan. Twee dingen wil ik
toch graag apart noemen. Ik heb het bedenken van onderzoekprojecten, het begeleiden
van promovendi en het publiceren van wetenschappelijk werk fascinerend werk gevonden en ik hoop er nog mee verder te gaan. Ik heb nu tien promoties achter de knopen
en er moeten er toch nog wel zes tot acht volgen. De kansen staan goed, want het
betreft uitstekende mensen. En dan het onderwijs. Het geven van een goed voorbereid
hoorcollege, dat gaat over relevante stof en gebaseerd is op goed bewijsmateriaal, dat
netjes in een syllabus aangeboden wordt, behoort echt tot de leukste dingen die men
als docent kan doen. Maar goede werkgroepen zijn evenmin te versmaden. Het is heel
aardig om derde- of vierdejaars studenten, die in begin september nog niet veel van een
onderwerp wisten, in december als meesters in het vak te zien presenteren en discussiëren. Het begeleiden van scripties is ook een belangrijke onderwijstaak. Meestal loopt
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het goed en zie je een mooi stuk werk voor je ogen ontstaan. Ik heb 132 doctoraal
hoofdvakscripties begeleid en tot een goed einde zien komen, en dan reken ik bachelorwerkstukken en bijvakscripties niet mee. Ik ken collega’s bij Rechten en andere grote
studierichtingen die dat een heel normaal of zelfs gering aantal vinden, maar voor een
eenvoudige oudhistoricus lijkt het me best veel. Last but not least wil ik studiereizen
vermelden, een uiterst nuttige onderwijsvorm, waarbij studenten pal bij de resten van
de Grieks-Romeinse oudheid colleges krijgen en referaten houden. Ik heb er met groot
plezier aan deelgenomen.
Ik had mij voorgenomen mij in deze rede zoals altijd bescheiden en voorzichtig op
te stellen, en u ziet, dat gaat mij goed af. Dank u voor uw aandacht, ik heb gezegd.
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and Monetary History, 25.-27.3.1993 (Berlin 1996), 63-100; K.W. Harl, Coinage in the Roman Economy, 300
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B.C.to A.D. 700 (Baltimore/ London 1996), 126-148; L. de Blois, ‘Monetary Policies, the Soldiers’ Pay, and

(n.11), 15-24 ; over Sicilië R.J.A. Wilson, Sicily under the Roman Empire (Warminster 1990), 183 vv. Er

the Onset of Crisis in the First Half of the Third Century A.D.’, in: P.P.M. Erdkamp, ed., The Roman Army

waren ook gebieden die meer crisisverschijnselen vertoonden en waar meer oorlogshandelingen en -ver-

and the Economy (Amsterdam 2002), 90-107; De Blois 2006, op.cit. (n.1), 31 vv. Over het relatieve gewicht
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Empire (Cambridge 1994), 47 vv. Over lonen en prijzen zie H.-J. Drexhage, Preise, Mieten, Pachten, Kosten und

potamië Millar 1993, op.cit. (n.9), 121-173. Zie over Noricum G. Alföldy, Noricum (Londen/ Boston 1974),

Löhne im römischen Aegypten bis zum Regierungsantritt Diokletians (St. Katharinen 1991); E. Lo Cascio, ‘Dall’

152-197; over Pannonië en Moesië A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube
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Provinces of the Roman Empire (Londen/ Boston 1974), 183-265; over Dalmatië D. Davison, Dalmatia. Research

di età diocleziana’, Opus 3 (1984), 135-201; E. Lo Cascio, ‘Dinamiche economiche e politiche fiscali fra I Severi

in the Roman Province 1970-2001 (Oxford 2006), passim; zie over Gallië in het algemeen J.F. Drinkwater,

ed Aureliano’, in: A. Schiavone, ed., Storia di Roma III 1 (Turijn 1993), 276ff.; idem, ‘How did the Romans view

Roman Gaul. The Three Provinces, 58 BC-A.D 260 (Londen 1983) en in het bijzonder The Gallic Empire.
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Separatism and Continuity in the North-Western Provinces of the Roman Empire, AD 260-274 (Stuttgart 1987).
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Formation in Roman Egypt’, in: J. Andreau et al., eds., Economie antique: prix et formation des prix dans les eco-
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19

20

p ro f . d r . l . d e b l o i s

21

In deze deeldiscipline moeten we voor de derde eeuw vooral denken aan het geduldige en tijdrovende werk

e e n e e u w va n c r i s i s

28
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Roman Empire. Proceedings of the Fifth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire,

Birley, Paul Leunissen, Hubert Devijver, Michel Christol, Ségolène Demougin en voor specifieke perioden
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The Impact of the Roman Army. Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of
Empire, Capri, March 29-April 2, 2005 (Leiden/Boston 2007), 496-582
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Birley, The Roman Government of Britain (Oxford 2005); K. Haegemans, Imperial Authority and Dissent.
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550-552 (in het Nederlands)
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achtste druk, Elsevier, Amsterdam/ Brussel, deel I, 32-48; deel II, 6-24; deel III, 6-30; deel IV, 6-26 (in het
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‘Some Notes on Plato’s Seventh Epistle’, Mnemosyne 32, 3-4, 268-283
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De vooruitgangsgedachte in het oude Griekenland. Bespreking van W. den Boer, Progress in the Greece of
Thucydides. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde,
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n.r. 40, 2, 1977, Tijdschrift voor Geschiedenis 92, 2, 1979, 207-209 (in het Nederlands)
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De graanvoorziening in het oude Rome. Bespreking van G. Rickman, The Corn Supply of Ancient Rome,
Oxford 1980, Tijdschrift voor Geschiedenis 95, 1, 1982, 97-98 (in het Nederlands)
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Bespreking van A. Giardina, Aspetti della burocrazia nel Basso Impero, Rome 1977, Mnemosyne 35, 1-2,
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Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onderzoek van de Academische Raad, Voorburg 1978, 14 blz.

-

‘Het bankwezen in de oudheid’, Spiegel Historiael 17, 3, 156-161

3, 6, 7, 10, 12, 16, 17 en 18 van de in totaal 18 hoofdstukken.

Handboek Oudheid. Bespreking van M.A. Wes, H.S. versnel en E.Ch.L. van der Vliet, De wereld van de
Oudheid, Groningen 1978, Tijdschrift voor Geschiedenis 92, 4, 1979, 596-598 (in het Nederlands)

Met J.S. Boersma, T.L. Heres, A.J.L. van Hooff en S.L. Wynia, De Romeinse wereld, Terra/ Teleac, Utrecht/
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‘De erfenis van de Romeinse burgeroorlogen en de opbouw van de monarchie van Augustus’, Lampas 13, 1,
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-

‘Het bankwezen in de Oudheid’, Rabobank 10, 31-34
De Romeinse republiek. Bespreking van K. Christ, Krise und Untergang der römischen Republik, Darmstadt
1979, Tijdschrift voor Geschiedenis 93, 1980, 276-277 (in het Nederlands)

-

Spengler toegepast op de Oudheid. Bespreking van F.-K. Kienitz, Völker im Schatten. Die Gegenspieler der
Griechen und Romer, München 1981, Tijdschrift voor Geschiedenis 96, 1, 1983, 90-91 (in het Nederlands)

-
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Römischen Welt II 8, Berlijn/ New York 1977, Bibliotheca Orientalis XL, 3-4, 1983, 338-345 (in het Engels)
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-
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19 8 9
19 8 7
-

The Roman Army and Politics in the First Century B.C., Gieben, Amsterdam, 112 blz.
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