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Volken 
op drift
EUROPA / Massamigratie leidde 
al tot chaos in Romeinse Rijk.

G
Remy Balistreri Kaart René van Asselt

G rote groepen migranten trekken mas-
saal naar Europa. Soms op de vlucht 
voor oorlog, soms gedreven door eco-

nomische motieven. Samenlevingen raken 
door massamigratie ontwricht. Nee, dit gaat 
niet over de migrantencrisis waar Europa 
momenteel oplossingen voor zoekt. Deze 
volksverhuizingen voltrokken zich tussen 
300 en 600 na Christus. Het waren groot-
schalige verplaatsingen van ‘barbaarse’ (de 
verzamelnaam voor niet-Romeinen) volken 
over het Europese continent. 

De opmars van de Hunnen, een noma-
disch volk uit Centraal-Azië, versterkte deze 
verplaatsingen. Rond het jaar 375 trokken 
de Hunnen naar het gebied waar nu Oekraï-
 ne ligt. De volkeren die daar leefden, wer-
den naar de grensgebieden van het West- 
Romeinse Rijk gedreven. De Romeinen ga-
ven volken de status van foederatus: 
bondgenoot. Zij werden ingezet als huurling 
in Romeinse dienst. Desondanks verliep de 
komst van de barbaren tumultueus; zo werd 
Rome in de vijfde eeuw meermaals geplun-
derd. In 476 werd de laatste West-Romeinse 
keizer afgezet door Odoaker, de aanvoerder 
van een barbaars huurlingenleger.

Historici noemen het liever geen volks-
verhuizing – er verhuisden geen complete 
volken. Historicus Rob Meens (55) van de 
Universiteit Utrecht noemt het begrip ‘ach-
terhaald’. ‘Mensen waren niet voortdurend 
onderweg. Groepen veranderden snel van 
identiteit: een Romein kon binnen een ge-
neratie Goot worden, en andersom.’ Histo-
ricus Leonard Rutgers (51) van dezelfde uni-
versiteit erkent dat, maar vindt de periode 
tussen 300 en 600 toch uitzonderlijk. ‘De ge-
volgen waren groot: door de volksverhui-
zers viel het Romeinse Rijk uit elkaar.’ E
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