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SAMENVATTING
Het Romeinse Rijk was een van de meest sociaal ongelijke samenlevingenuit de menselijke
geschiedenis.Tegelijkertijd waren de leden van de elites van het Rijk bijzonder actief als publieke
weldoeners. Deze publieke generositeit kennen we tegenwoordig als het euergetisme (naar het
Oudgriekse euergeles, weldoener): een uitwisseling van publieke giften door leden van de elite (ter
financiering van tempels, theaters,badhuizen,gymnasia,of feesten,spelen en publieke uitdelingen)
aan de stad, de burgerij, of groepen daarbinnen in ruil voor eretekenen,vaak standbeeldenen ereinscripties. Naast de Romeinse keizer en leden van de rijkselite (senatorenen ridders) waren vooral
leden van de provinciale stedelijkeelites actief als weldoeners.In dezestudie concentreerik me op de
publieke generositeitvan de stedelijke elites in Romeins Klein-Azië (het huidige Turkije) gedurende
de 1', 2" en vroege 3" eeuw n.C. De waag die ik probeerte beantwoordenis wat nu precies de rol en
functie van het euergetismewaren in de stedelijke maatschappij.Daarnaastprobeer ik te achterhalen
waarom de ongekende bloeiperiode van de publieke wrjgevigheid in het Romeinse RUk nu juist
plaatsvond in deze periode. Het bronnenmateriaalwaarop deze studie is gebaseerdbestaatvoor het
grootste deel uit de stenen (soms bronzen) ere-inscripties die werden opgericht voor wijgevige leden
van de locale elite, waarvan er talloze bewaard zijn geblevenuit de RomeinseKeizertryd.
Bestaandetheorieën betreffendehet euergetismebenadrukkenvaak de economischerol van
de publieke giften als financieringsbron voor stedelijke infrastructuur en publieke voorzieningen.
Daarnaasthebben historici het fenomeenwel geïnterpreteerdals voorloper van de latere Christelijke
armenzorg en de moderne verzorgingsstaat.Andere geleerdenhebben gewezenop de bewediging van
een universeel menselijke impuls tot wijgevigheid en op de publieke gift als uitdrukLing van de
socialedistantie tussenelite en niet-elite. ln dezestudieprobeerik echterte laten zien dat euergetisme
vooral een politiek proces was, een uitwisseling van giften voor eretekenentussen elite en gewone
burgers die diende ter handhavingvan de sociale stabiliteit door middel van politieke legitimatie van
de sociale orde.
Hoofdstuk 1 concentreert zich op een weerlegging van de invloedrijkste van de
bovengenoemde
theorieënbetreffendehet euergetisme:
het zogenaamdeeconomischemodel. Volgens
dit verklaringsmodel verkeerden de stedenvan het Romeinse Rijk vrijwel permanent in financiële
nood. De structurele tekorten van de steden werden vetootzaal<t door de Romeinse centrale
belastingheffing. Door de verondersteldehoge belastingdruk bleven er voor stedelijke overheden
maar weinig inkomsten over om publieke voorzieningenuit te financieren.Weldoenersuit de lokale
elites betaaldende noodzakelgkeopenbarevoorzieningenuit hun eigen private middelen, en droegen
zo als het ware de steden op hun schouders.Nadere analyse leert echter dat het euergetismein
economischezin weinig te betekenenhad, en dat stedenwel degehlk is staatwaren een groot deel van
hun publieke voorzieningen te betalen uit publieke inkomsten. Een schattingvan de totale jaarlijkse
elite-uitgaven aan euergetismein een modale Romeinseprovinciestad,gebaseerdop een selectievan
de duurste ons bekende giften, laat zien dat het bij deze uitgaven ging om niet meer dan een paar
jaarinkomen van de elite. Dat is op zichzelf geen onbetekenende
procent van het totale geaggregeerde
som. Het is echter wel te weinig om de conclusiete rechtvaardigendat het euergetismede dominante
factor was in de stedelijkeeconomieënvan het Romeinseoosten.Daarenbovenlaat een analysevan
de giften zelf, in de belangrijksteen duurste'sector' van het euergetisme,namelijk de brjdragenaan
publiekegebouwen,zien dat het merendeelbestonduit partiëleschenkingen.Het ging hierbij vaak om
opsmuk, restauratie,of een gift van architectonischeelementen(bijvoorbeeld een aantal zuilen voor
een tempel). Vormen van duale financiering, waarbrj de stedelijke overheid het grootste deel van de
kosten op zich nam, en private weldoenersde rest, kwamen verïnoedehjk veel voor. Er was in de
meeste steden hoogstwaarschijnlijk slechts een zeer klein aantal elitefamilies dat over voldoende
middelen beschikte om zich met enige regelmaat zeer grote schenkingen,zoals complete publieke
gebouwen,te kunnen veroorloven.Het is, geziende aard van de meestegiften en de structurenvan de
antieke stedelijke economie, ook zeer on\ryaarsclrijnlijkdat het euergetismeeen noemenswaardige
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bijdrage leverde aan een verhoging van de levensstandaardvan de massavan de stadsbevolking,of
een stimulans vormde voor economische groei. Verder blukt dat steden vooral uit tol- en
marLdheffingen, alsook uit een hele reeks andere bronnen, ruime inkomsten konden verkrijgen. Een
simpele kwantitatieve reconstructievan publieke inkomsten en uitgaven in een modale provinciestad
laat zien dat zelfs in het (theoretische)geval van totale afwezigheid van euergetismeen liturgieën
stedenzeker in staatwaren hun normale publieke voorzieningente financieren.De conclusie is dat de
economischerelevantievan het euergetismegering rwas.Een verklaring voor de grote populariteit van
de publieke generositeitmoet dus ergensandersworden gezocht.
Hoofdstuk 2 is een case study van een specifieke vonn van euergetisme,de fundatie. Doel
van dit hoofdstuk is om aan de hand van fundatiesde connectiestussende publieke generositeitvan
de elite en de economischeen maatschappelijkekenmerken van de Romeinse stad eens nader te
onderzoeken.Fundatiesbestondengewoonhlk uit een, vaak testamentairnagelaten,gift van kapitaal,
bijvoorbeeld land of onroerendgoed, maar meestalbaar geld. De jaarlijkse inkomsten uit dit kapitaal
(pacht, rente) werden gebruikt ter financiering van een bepaalde gift aan de stad, vaak een
(meer)jaarlryksterugkerend evenement zoals een religieus festival, spelen, of publieke uitdelingen.
Een selectie van in inscripties genoemdekapitaalsoÍnmenvoor fundaties maakt het mogelijk om de
sterke sociale stratifïcatie in de stedelijke maatschappijdie het gevolg was van het voortdurende
proces van oligarchisering in de stedenvan de Keizertijd kwantitatief enigszinsin beeld te brengen.
Verreweg de meeste kapitaalsoÍnmenvormen een veelvoud van het jaarlijkse inkomen uit een
vermogen van 100.000 sestertiën,het wettelijk vereiste minimumvermogenvoor een lid van de
stadsraad. Dit duidt erop dat de meeste fundatiedonoren tot de kleine groep van allerrijkste
elitefamilies behoorden.De sterke concentratievan rijkdom aan de top van de sociale hiërarchie
wordt nog duidelijker als we de groep van fundatiedonorenop zich onder de loep nemen. Slechts een
klein percentagevan alle donoren was verantwoordehjkvoor het grootste deel van de som van alle
financiële hiërarchie correspondeertmet de
kapitalen. Ook blijkt dat de aldus gereconstrueerde
grootste
kapitaalsommen
De
donoren
van
de
vervulden eveneensde belangrijkste
sociaal-politieke.
lokale en provinciale ambten.Ook waren zij zonderuitzondering zeer actief als weldoeners.
Waarom waren fundaties eenzo populaire vorïn van euergetisme?Deze populariteit, evenals
die van het euergetismein het algemeen,had voor een deel te maken met de hoge maar vooral ook
zeer onvoorspelbaremortaliteit in de Romeinsewereld. De socialeen genetischecontinuïïeitbinnen
de elites was gering. Oligarchischeelites zijn echter zeer gebaat bij dergelijke continuiteit. Deze
versterkt de interne cohesie en de uitstraling van exclusiviteit van de elite, en werkt sterk
legitimerend. De populariteit van het euergetismein de tweede eeuw n.C. kan ten dele worden
verklaard uit het feit dat een in toenemendemate oligarchischeelite br1 gebrek aan daadwerkelijke
volledige sociale continuïteit zocht naar vonnen van symbolischeen culturele continuïteit. Het
euergetisme'leverde'dergelijkesyrnbolenin overvloed:ere-inscriptiesen standbeeldenvoor de
weldoeners, geschonkengebouwen die de familienaam tot in eeuwigheid zouden blijven dragen,
enzovoort. In dit licht bezien is de populariteit van de fundatie als vorïn van euergetismegoed te
verklaren. De fundatie, immers, stelde leden van de elite in staat om zich zelfs na hun dood nog als
weldoenerte manifesteren
en verbond'voor eeuwig'de familienaammet de prestigieuzeen voor de
elite onmisbarekwalificatie van weldoener.
Een andere reden voor de populariteit van de fundatie moet wellicht gezocht worden in de
structuren van de stedelijke economie. Fundaties waren gebaseerd op een kapitaal. Uit het
(meer)jaarlijkse rendement hiervan werd een gift aan de gemeenschapbetaald. Het kapitaal kon
bestaanuit land of stedelijk onroerendgoed. Veel, en misschienzelfs de meeste,fundatieswaren
echtergebaseerdop een som geld. tn de meestegevallenschonkde donor de som aan de stad, en werd
het geld vervolgens in kleinere porties rentedragenduitgeleend.Een verklaring voor de populariteit
van op baar geld gebaseerde
fundatiesis dat ze,juist vanwegede hogererisico's, ook een hoger
rendement voortbrachten.Een proliferatie van op rentedragendegeldleningen gebaseerdefundaties
veronderstelt echter ook een bestendigewaag naar (micro)krediet in de stedelijke economie. Wie
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waren de leners?Een voor de hand liggendegroep is die van de kleine handelaarsen ambachtslieden,
de professionelemiddengroepenvan de antieke stad. Hoewel dergelijke individuen gewoonlijk een
lage status hadden en op kleinschalige wqze opereerden,hadden ze wel degelijk investeringskapitaal
nodig. Het befaamdeconsumptie-modelvan de antieke stad is nogal onduidelijk over de oorsprong
van dergelijk kapitaal. Fundatiefondsenlijken zeker een voor de hand liggende bron.
Hoofdstuk 3 is de eerste van twee hoofdstukken over het in essentievoornamelijk politieke
karakter van het euergetisme.De these is dat de eretekenenen -rituelen die de weldoeners ontvingen
in ruil voor hun giften bijdroegen aan de politieke legitimatie van de heerschappij van de
oligarchischeelites van njke burgers waaruit de weldoenerszelf voortkwamen. Om deze theorie te
onderbouwenanalyseerik het erediscoursin de inscriptiesen de informatie over publieke ererituelen
voor weldoeners aan de hand van een model van politieke legitimatie ontleend aan de politicoloog
David Beetharn.Volgens Beetham is machtsuitoefeninglegitiem als deze a) voldoet aan bestaande
regels (rules of power), b) dergelijke regels hun rechtvaardiging vinden in diepgewortelde
ideologischeovertuigingen van zowel heersersals onderdanen,en c) als er duidelijke aanwijzingen
zijn dat de onderdanenzich wijwillig akkoord verklaren met de gegeven machtsrelatie. Regels voor
oligarchische machtsverhoudingen bestonden er zeker in de steden van het oosten. De Romeinse
overheid had de tendenstot oligarchisering,die al in de Hellenistischeperiode was begonnen,door
middel van verscheidene provinciewetten een duidelijke constitutionele basis gegeven. Deze
oligarchische rules of power hadden echter wel degehjk een basis in diepgewortelde morele en
ideologische overtuigingen van elite en niet-elite in de Griekse steden, en het was vooral het
euergetisme dat daar in de vorm van ere-inscripties en publieke ererituelen uiting aan gaf. In de
Griekse ere-inscriptiesvoor weldoenersuit de Keizertijd wordt telkens weer en zeer overvloedig de
nadruk gelegd op een reeks van morele deugdendie weldoenersin bijzonderemate bezaten.Blijk van
bezit van dergelrykedeugden hadden zrj publiekelijk gegevendoor hun dienstbaarheidaan de stad
(vervulling van ambtenen liturgieën)en vooral door hun geschenkenaan hun medeburgers.En bezit
van deze deugden vormde een belangrijke rechtvaardiging voor het grote prestige en de
vooraanstaandepositie van genereuzeleden van de elite. Dit nu was een gedachtemet een zeer lange
geschiedenisin de Griekse politieke cultuur. Individuele materiële rijkdom was goed zolang ze
(gedeeltelijk) ten dienste stond van het collectief van'burgersin de polis. Bezit van deugdenwas de
enige gerechtvaardigdebasis voor politieke macht, maar dergehjke deugdzaamheidmoest bhjken uit
belangelozebtjdragenaan het welzijn van de polis. De consequentievan dezegedachtewas dat alleen
de rijkere burger publiekelijk kon getuigenvan zijn moreelhoogstaandekarakter,door 'wel te doen',
in welke vorïn dan ook, aan de polis (hier ligt de oorsprongvan het euergetisme).In de Keizertijd,
toen de oligarchisering van het sociale en politieke leven in de poleis een hoogtepunt bereikte,
ontwikkelde dit aspect van het Griekse politieke denken zich tot het dominante thema van het
honoraire discours in de inscripties voor weldoeners.In de ideologische noties en in het discours
betreffendede uitwisseling van giften voor eretekenentussenleden van de oligarchischeelite en de
demos vinden we dus duidelrykde waardenen overtuigingenterug die een rechtvaardigingvormden
voor het oligarchischepolitieke systeem.Hetzelfde discours en dezelfde noties die we vinden in de
ere-inscriptieswerden echter ook gebruikt door de gewone burgers in de publieke ere-rituelen en
dankbetuigingenvoor leden van de elite die zich als weldoenersmanifesteerden.Dit impliceert dat,
tot op zekere hoogte, de ideologische aannamesachter het erediscoursuit de inscripties gedeeld
werden door het niet tot de elite behorendedeel van de burgerij. Zo bezienkunnen dergelijke publieke
rnanifestatiesgeïnterpreteerdworden als betuigingen van instemming, door de demos, met de
bestaandemachtsverhoudingen.Hiermee zljn de drie voorwaardenvan Beethamsmodel vervuld. De
conclusie is dan ook dat het euergetismeeen daadwerkelijke bijdrage leverde aan de politieke
legitimering van de oligarchischemachtsverhoudingenin de stedenvan het Romeinseoosten.
Waarom was een legitimerend proces met de intensiteit van euergetismeechter nog steeds
nodig? Werden de oligarchischeverhoudingenniet.reedslang als vanzelfsprekendbeschouwddoor de
meerderheid van de stedelijke bevolking? Vervolgens, waarom droeg die legitimatie vooral het
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karakter van het legitimeren van de verhevensocialeen politieke positie van individueleleden van de
elite? Natuurlijk dient elk politiek systeemte streven naar legitimiteit ten bate van stabiliteit op de
langereterrnijn. Ook is het zo dat de individueleweldoenergeëerdwerd omdat hij degenewas die de
weldaad had verricht. Er speelt echter nog een factor mee, namelijk het samenspel van een
demografischerégime gekenmerkt door hoge en zeer onvoorspelbaremortaliteit en een tendens tot
steedsverder gaandemaatschappelijkeoligarchisering.Het grote personeleverloop binnen de elite
bracht het risico met zich mee van ondermijning van de bestaandeeconomische,sociale en politieke
orde. Dit risico werd ondervangendoor een sterke anticiperendesocialisatievan nieuwe rekruten, die
vermoedelijk zeer de neiging hadden zich als weldoener te manifesteren,immers elitegedrag blj
uitstek, en door een voortdurendeideologischebevestigingvan de bestaandeorde, waaÍ de publieke
rituelen van het euergetismezich uitstekend voor leenden. De nieuwe leden van de elite hadden
'ecltte' leden van de upperclass,omdat ze
vooral ook zoveel reden om zíc}zelf te presenterenals
middels het euergetisme en met name de zelfrepresentatievia ere-inscripties, standbeelden en
'bewijzen' dat de deugden van generositeit en publieke
ererlonumenten als het ware konden
'ware' elite) ook hen in het bloed zaten.Het cumulatieveeffect
toewijding (kenmerkenimmers van de
van al dezeindividuele pogingen tot legitimering van eliteposities,en de publieke dankbetuigingenen
huldigingen van weldoeners door de demos, was de politieke legitimering van het oligarchische
systeemals geheel. Deze legitimatie werd nog eensversterkt door de voortdurendepogingen van de
stedelijke elite om zichzelf te presenterenals een onveranderlijke, sociaal homogene, erfelijke
heersende klasse, met name door in inscripties te refereren aan de ambten en weldaden van
voorouders. Veelal zljn deze referentiesbijzonder vaag, wat niet verwonderhjk is want gezien het
grote, door de demografischesituatie veÍoorzaakÍeverloop in de elites zullen dergehjke claims in de
meestegevallen onwaar zijn geweest.Men legdejuist zoveel nadruk op continuiteit omdat deze in
werkelijkheid meestal ontbrak. Tenslotte moet er nog gewezen worden op de bredere sociaaleconomischecontext waarbinnen het euergetismekon brldragen tot de politieke legitimatie van de
oligarchiseringin de steden.De acceptatiedoor gewone burgersvan de elite's clairn van morele
superioriteit werd vergemakkehjkt door de afwezigheid van directe economischeexploitatie van de
gewone stadsburgersdoor de elite. Het juk van de exploitatie werd vooral gedragen door de
plattelandsbevolking,de pachtboerenen slaven die de landerijen van de elite bewerkten. De gewone
stadsburgersdaarentegenontmoetten de leden van de elite vooral als magistraten,als consumenten
van de goederenen diensten die gewone burgers produceerden,en, vooral, als weldoeners.Dit feit
vergemakkelijktede demos' acceptatievan de oligarchischeheerschappijvan een kleine groep rijke
medeburgers.Tenminste, zolang de economische,socialeen politieke afstandtussenelite en gewone
burgers niet dusdanigtoenam dat dezeeen gevaarbegon te vormen voor de sociale stabiliteit van de
polissamenleving,hetgeendreigdete gebeurenin de tweedeeeuwn.C.
Hoofdstuk 4 behandeltde chronologievan de ongekendebloei van het euergetismein KleinAzië gedurendede Keizertijd, en de achterliggendesocialeen politieke oorzakenvan dezebloei. Uit
analyse van een sample van meer dan 500 epigrafisch geattesteerdeelitegiften uit heel Klein-Azië,
daterendvan begin eersteeeuw tot eind vierde eeuw n.C. blijkt dat het euergetismezijn grootste
bloeiperiodebeleefderond het midden van de tweedeeeuw n.C. Na een dip in late tweede eeuw en
een herlevingin de vroegederdevolgt eenduidelijkeneergangvanaf ca.220 n.C. Deze neergangwas
vermoedelijk gedeeltelijk het gevolg van de toenemende,rijksbrede bestuurlijke centralisering in de
derde eeuw, een reactie op de crisis (of crises) die het Rrjk vanaf de late tweede eeuw doormaakte.
Dergelijke centraliseringmaakte het handhavenvan sociaal-politiekestabiliteit op het lokale niveau,
de politieke rationale van het euergetisme,minder opportuun, en het euergetismeverloor daarmee
bloei moetenworden gezochtin de sterk en
veel van zijn functie. De oorzakenvoor de tweede-eeuwse
snel toenemenderijkdom van de stedelijkeelite, welke, ondankshet feit dat de levensstandaardvan
delen van de niet tot de elite behorendeburgerij vermoedelijk ook iets verbeterde,een economische
kloof zonder precedentschiep tussennlke en arïnereburgers,en in de zeer sterk toenemendesociale
en politieke oligarchisering,rn dezemate eveneenszonder precedent.Deze ontwikkelingen leidden
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tot sociale conflicten tussenelite- en ge\ /ol1eburgers in diverse steden,en zorgde voor onderhuidse
spanningen in de meeste. Het euergetisme bood een politiek-ideologisch antwoord op deze
spanningen.Het verschaftede politieke elites de mogelijkheid om publiekelijk te benadrukkendat de
burgerschapsstatusvan de armere leden van de polisgemeenschapnog steeds sociale en politieke
relevantie bezat. Door hun armere medeburgersmiddels giften juist toegang te verschaffen tot die
voorzieningen zonder welke een daadwerkelijk beschaafdGrieks-Romeins burgerbestaanfeitelijk
nog steedszekere voorrechten
onrnogelijk was lieten leden van de elite zien dat burgerschapsstatus
impliceerde, ongeachthet welvaartsniveauvan de burgersin kwestie. Het gaat dan om bijdragen van
de elite aan een bepaalde standaardsetvan publieke gebouwen (tempels, baden/gymnasia,stoas,
theaters enzovoort), orn religieuze feesten, wedshijden en spelen, en publieke uitdelingen van
olijfolie, geld of graan.
Tegelijkertrjd, en in reactie op de toenemendesociale en politieke oligarchisering in de
steden, droeg het euergetisme ook bU tot het propageren van een nieuw ideaal van de
polissamenleving.Dit was een ideaal waarin de burgerij als groep nog steedscentraal stond, maaÍ
waarin de interne structuur van de groep van burgers niet meer was gebaseerdop de notie van
(ordines naar
politieke gelijkheid (isonomia),maarop het ideaalvan eenhiërarchievan statusgroepen
Romeins model), met aan de top de raadselite.Analyse van festivals, maar vooral van de publieke
uitdelingen door eliteweldoeners laat duidelijk zíen dat deze laatsten de stedelijke maatschappij
ervoerenals geordendop hiërarchischewijze, of tenminste dat zij het hiërarchischemodel wilden
presenteren als een nastrevenswaardig ideaal. Ook hier heeft vermoedelijk het proces van grote
demografische volatiliteit weer een rol gespeeld. De voortdurende herbevestiging van het
maatschappelijkeideaal van de polissamenlevirrgals een onveranderlijke,stabiele hiërarchie van
sociale ordes diende hoogsfwaarschijnlijkter ideologischebezwering van de grote sociale mobiliteit
die er onder de oppervlakÍe moet hebben bestaan.Tenslotte wtjzen subtiele verschillen tussen de
structuur van weldoeners' uitdelingen in verschillende steden de weg naar de politieke
onderhandelingsprocessen
tussen weldoeners,andere leden van de elite, en de niet-elite die een zo
belangrijke rol vervulden in het totstandkomenvan succesvollepublieke weldadenen het voorkomen
van daadwerkelijkesociale onlusten.Een enkelebron toont aan dat dergelijke processen,wanneerze
vastliepen, zelf ook weer aanleiding voor sociale conflicten konden zijn. Echter, gezien de enorïne
aantallenere-inscriptiesdie wry over hebbenuit het Romeinse oosten in de tweede eeuw n.C. (nog
slechtseen fractie van het aantal dat er ooit geweestmoet zijn), en gezien het feit dat wijwel elke
overgeleverdeinscriptie het resultaat was van een succesvolle euergetischetransactie, moet het
systeemvan weldaden en eretekenenredelijk goed gefunctioneerdhebben als bewaker van sociaalpolitiekestabiliteit.
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