
  

 

 

Tilburg University

(Recensie) Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), Diocletianus. Tussen eenheid en
versnippering (Vantilt 2018).
Beumer, Mark

Published in:
Kleio-Historia

Publication date:
2018

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Beumer, M. (2018). (Recensie) Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), Diocletianus. Tussen eenheid en
versnippering (Vantilt 2018). Kleio-Historia, 8, 14-25.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/e03eb207-83f3-4118-a574-57b9edca0c54


Mark Beumer (Recensie) Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), Diocletianus. Tussen eenheid 

en versnippering (Vantilt 2018). ISBN 9789460043994, 224 pp. €19,95. 

 

Dit is het derde boek uit de bij Vantilt 

verschenen reeks over Romeinse keizers. 

Eerder verschenen publicaties over 

keizer Constantijn (2012) en Hadrianus 

(2015).1 Nu komt daar Diocletianus bij, 

die vooral bekend staat voor de 

uitvinding van de tetrarchie en de 

christenvervolgingen. In een proloog, 

tien hoofdstukken en een bijlage 

bespreken hoogleraren, universitair 

docenten en promovendi de aspecten van 

Diocletianus´ keizerschap. Het boek is 

voorzien van een chronologie, 

notenapparaat, index en bibliografie. 

Daarnaast hebben de auteurs gebruik 

gemaakt van afbeeldingen in kleur en 

zwart-wit, kaarten, plattegronden en 

tabellen. 

 

In de proloog geven Olivier Hekster en 

Corjo Jansen een voorzet op het bewind 

van Diocletianus, waarvan het precieze 

geboortejaar onbekend is. Op basis van 

latere reconstructies en papyri wordt 

ervanuit gegaan dat Diocletianus als Diocles op 22 december 245 (of 244) ter wereld kwam in 

Dalmatië, in de buurt van Salona (het huidige split in Kroatië. Op 20 november 284 werd 

Diocles als Imperator Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus tot keizer 

uitgeroepen, waarna hij als Diocletianus door het leven ging. Diocletianus was militair actief 

onder de keizers Aurelianus (270-275) en Numerianus (283-284) en schopte het later tot consul. 

Politiek gezien is Diocletianus het meest bekend door zijn constructie van de ‘tetrarchie’, met 

aan de top twee augusti (keizers) en daaronder twee caesari (vicekeizers). Het rijk werd zo 

beter bestuurbaar. In 305 gebeurde iets wonderbaarlijks, Diocletianus abdiceerde en leefde 

daarna in Split als ‘keizer in ruste’. In het eerste hoofdstuk ‘Diocletianus: afstand van eenheid?’ 

richt Olivier Hekster2 zich op de 

crisis van de 3e eeuw, waarin het 

Romeinse Rijk onder grote druk 

stond. Door interne en externe 

factoren moest Rome nu dure 

defensieoorlogen voeren die ten 

koste gingen van 

landbouwgebieden en sommige 

steden. Hierdoor steeg het aanzien 

van succesvolle generaals die 

                                                 
1 Olivier Hekster & Corjo Jansen (eds.), Constantijn de Grote. Traditie en verandering (Vantilt 2012); Olivier 

Hekster & Corjo Jansen (eds.), De wereld van Hadrianus (Vantilt 2015). 
2 Olivier Hekster is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit en onderzoekt de rol van ideologie 

in de Romeinse oudheid. Hij kijkt met name naar beeldvorming van Romeinse keizers. Nadruk ligt hierbij op de 



steeds vaker als troonpretendent naar voren werden geschoven. Als gevolg ontstond de periode 

van de ‘soldatenkeizers’ (235-284), waarbij niet minder dan vijftig keizers en usurpatoren de 

macht grepen. Door deze economische en politieke crisis werd duidelijk dat het keizerschap 

onduidelijk geformuleerd was en dat men niet goed wist hoe te handelen als er geen duidelijke 

opvolger was. Diocletianus versloeg in september 285 de keizer Carinus, de broer van de eerder 

genoemde Numerianus. Hij was nu voor even de enige heerser over het Romeinse Rijk, maar 

dat veranderde nog voor het einde van 285 toen hij zijn strijdmakker Maximianus (285-310) tot 

medeheerser aanstelde. Eerst als onderkeizer en later als opvolger (caesar) en in april 286 tot 

medekeizer met het westen als domein. In 293 werd dit duokeizerschap religieus verankerd 

door het aan Jupiter (Jovius) en Hercules (Herculius) te koppelen. Naast twee augusti werden 

twee nieuwe caesari aangewezen, te weten Constantius I (293-306) en Galerius (293-311) die 

met de dochters van de augusti trouwden. Doordat elke heerser zijn eigen ‘gebied’ had, was al 

een vierdeling zichtbaar en aldus was de tetrarchie ontstaan, alhoewel deze term in de Oudheid 

zelf niet werd gebruikt. De vraag is dan welke term wél werd gebruikt voor dit nieuwe politieke 

systeem? Geen van deze heersers resideerden in Rome, maar in de hoofdstad van hun deelrijk. 

Door Rome te verlaten, ontstond een soort politieke gelijkheid. In 305 traden de augusti af en 

werden hun caesari tot augusti benoemd en benoemden op hun beurt twee nieuwe caesari. 

Hierbij vallen drie aspecten op die voor problemen zouden zorgen. Ten eerste de keuze om bij 

benoeming de zonen van Maximianus en Constantius, Maxentius en Constantijn over te slaan. 

Echter maakten de zonen alsnog aanspraak op de troon, waaruit Constantijn als enige overbleef. 

Dit passeren heeft de in de geschiedschrijving veel aandacht gehad. Hekster noemt twee andere 

aspecten die ook belangrijk zijn. Zo paste het passeren in een schijnbare afkeer van dynastieke 

beeldvorming tijdens de vroege tetrarchie. Een ander nog minder besproken aspect is dat door 

het aftreden een ‘ex-keizer’ ontstond, wat vergeleken kan worden met de Queen mum. 

Hekster gaat vervolgens in op het feit dat vrouwen blijkbaar geen rol speelden in de tetrarchie. 

Het bekendste beeld kent geen vrouwen, wat aan de hand van numismatiek wordt aangetoond. 

Echtgenotes, moeders en dochters kwamen tot 306 niet voor op munten. Tot 308 voerde geen 

van de echtgenotes de titel ‘augusta’. Een uitzondering is Fausta, de vrouw van Constantijn die 

op één zeldzaam munttype als Fausta Nobilissima Femina te vinden is.3 Deze munt is tussen 

318 en 319 geslagen. Na het aftreden van Diocletianus begonnen vrouwen een steeds grotere 

rol in de politiek te spelen. Zoals gezegd trad Diocletianus in 305 terug als keizer. Volgens de 

christelijke Lactantius werd Diocletianus door God gestraft met een ernstige ziekte, omdat hij 

de christenen vervolgde. Deze lezing is natuurlijk onbetrouwbaar. Meer aannemelijk is dat hij 

er bewust zelf voor heeft gekozen om af te treden. Maximianus werd echter gedwongen af te 

treden. Uiteindelijk zou volgens Hekster dit nieuwe politiek systeem falen, omdat je drie 

eeuwen van keizerlijke tradities niet zomaar kon negeren. Bovendien hadden muntmeesters, 

lofdichters en kunstenaars de grootste moeite deze nieuwe ontwikkelingen te verbeelden. 

Diocletianus zag echter wel goed in dat oost en west andere behoeften hadden en dat hij het rijk 

door een zeer moeilijke periode heeft geloodst. 

 

Het tweede  hoofdstuk ‘Diocletianus en een politiek-geografisch perspectief op de provincies’ 

is geschreven door Daniëlle Slootjes.4 Slootjes richt zich in dit hoofdstuk op de grote 

administratieve en geografische hervorming van het Romeinse Rijk door Diocletianus, die in 

                                                 
verschillende media waarmee de keizers hun macht verbeeldden (zoals munten, inscripties, portretten en 

bouwwerken) en op hoe de bevolking van het Romeinse Rijk hierop reageerde. In 2002 promoveerde hij cum 

laude op het proefschrift Commodus: an emperor at the crossroads. 
3 RIC VII 51 R2. 
4 Daniëlle Slootjes is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit en is gespecialiseerd in 

de Late Oudheid, vroeg-Byzantijnse en vroegmiddeleeuwse geschiedenis en richt zich specifiek op Romeinse 

administratieve structuren, vroege christendom en ‘crowd behavior’. In 2006 promoveerde zij op het proefschrift 

The Governor and his Subjects in the Later Roman Empire. 



handboeken niet tot nauwelijks aan de orde komt. Slootjes laat zien welke overwegingen 

hieraan ten grondslag liggen en illustreert dit aan de hand van Romeins Hispania. Wanneer de 

Romeinen tijdens hun expansiedrift het oosten betraden, troffen zij ontwikkelde 

stedennetwerken aan, in tegenstelling tot het westen dat nog in stammenverband leefde. De 

Romeinen stuurden hier aan op de aanleg van wegen en de opbouw van steden. Algemeen kan 

gezegd worden dat Rome de steden in de provincies aan zelfbestuur overliet, mits ze zich loyaal 

aan Rome opstelden en belasting betaalden. Tegelijkertijd stuurde Rome ambassadeurs naar de 

provincies voor een relatief korte ambtsperiode van 1 tot 3 jaar. Het bewaren van rust, vrede en 

rechtspraak waren de belangrijkste aandachtsgebieden. Naar aanleiding van het nieuwe 

politieke systeem van de tetrarchie, verkleinde Diocletianus de 40 provincies in 100 kleinere 

provincies. De precieze reden achter deze hervorming is nog steeds onduidelijk. 

Ook de antieke bronnen geven weinig inzicht, met uitzondering van De mortibus persecutorum 

(De dood van de vervolgens) van de christelijke schrijver Lactantius (ca 250-325). Lactantius 

is negatief over de keizer en diens hervorming, maar dit was te verwachten gezien zijn 

religieuze gezindheid. Slootjes merkt op dat deze administratieve beslissing haast niet zonder 

goedkeuring van zijn medeheersers gedaan kan zijn. Daarnaast gaan veel wetenschappers 

ervanuit dat Diocletianus´ hervormingen te maken hebben met de reorganisatie van het 

belastingstelsel en zijn behoefte aan meer belastinginkomsten, om zo het leger te kunnen 

financieren. Hiernaast liggen militaire en strategische overwegingen ten grondslag aan deze 

hervorming. Naast deze hervorming ontstond in de 4e eeuw een nieuwe, waarbij een systeem 

zich ontwikkelde waarbij clusters van provincies werden samengebracht tot een diocese die 

werd geleid door een vicarius, hier het beste als gouverneur vertaald.5 Verschillende diocesen 

vormden op hun beurt samen een prefectuur met aan het hoofd een pretoriaanse prefect. Zo 

ontstond een hiërarchische rangschikking met vier prefecturen aan de top, daaronder dertien 

diocesen en vervolgens de ruim honderd provincies. Lange tijd werd gedacht dat Diocletianus 

ook de uitvinder was van dit systeem, maar recent onderzoek toont aan dat dit onder bewind 

van Constantijn de Grote (306-337) is ingevoerd. 

Slootjes richt zich vervolgens op Romeins Hispania en biedt eerst een kort historisch overzicht, 

dat teruggaat tot de 2e eeuw v.Chr. toen de Romeinen na de Tweede Punische Oorlog (218-201 

v.Chr.) besloten tot een permanente basis in Hispania. Het veroverde gebied werd in twee delen 

verdeeld: Hispania Ulterior en Hispania Citerior. Met keizer Augustus werden de twee gebieden 

weer verder onderverdeeld in drie delen: Baetica, Lusitania en Tarraconensis. Onder 

Diocletianus bleven Baetica en Lusitania bestaan, maar Tarraconensis werd in drie kleinere 

eenheden opgedeeld: Gallaecia, Tarraconensis en Carthaginiensis. Slootjes vraagt zich af wie 

deze hervormingen heeft bedacht en hoe werd besloten welke geografische veranderingen in de 

provincies en regio´s werden geïmplementeerd, ofwel: de besluitvorming vond plaats in twee 

fasen. Ten eerste werd bepaald werden gebieden en provincies werden verkleind en ten tweede 

werd besloten hoe die veranderingen praktisch op lokaal niveau tot stand zouden moeten 

komen. Na de verkleining werden de diverse keizers verantwoordelijk gesteld voor het in goede 

banen leiden van deze herziening. De tweede kwestie vereist geografische kennis van de keizer 

en zijn ambtenaren. De nieuwe indeling leidt volgens Slootjes vooral tot vragen bij 

Tarraconensis. Duidelijk is dat de rivier Durius als natuurlijke grens gold tussen de provincies. 

Naast rivieren en bergen waren er politieke factoren die de grenslocaties konden beïnvloeden. 

Om opstanden te vermijden werden Romeinse burgers in Hispania geplaatst, om de lokale 

gemeenschap zo op te breken. Deze nieuwe gemeenschappen van Romeinse burgers werden 

vervolgens in districten (conventus) opgedeeld. De conventus moet worden gezien als een soort 

categorie tussen de lokale gemeenschappen en de grotere eenheid van de provincie. 

 

                                                 
5 Michael T.W. Arnheim, ‘Vicars in the Later Roman Empire’, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 19 (1970) 

593-606; Slootjes, The Governor, passim. 



Corjo Jansen6 en Rick Verhagen7 kijken in het derde hoofdstuk ‘De herstellers van het 

Romeinse Rijk, door wapens en door wetten’ naar Diocletianus´ bemoeienis met het burgerlijk 

recht, in het bijzonder naar zijn bemoeienis met de actio in rem verso, de laesio enormis (de 

leer van de buitengewone benadeling), het Prijsedict en de status van chirografen. De auteurs 

beginnen hun hoofdstuk echter eerst met een verwijzing naar keizer Justinianus (527-565) die 

als ideaal had om de grandeur van het Romeinse Rijk te herstellen armis legibusque (door 

wapens en door wetten). Diocletianus had volgens de auteurs hetzelfde ideaal. Hij heeft zich 

hierbij laten inspireren door keizer Hadrianus (117-138). Ook was hij uit op vergroting van de 

eenheid, macht en stabiliteit van het Romeinse Rijk, vooral overigens met behulp van wetten. 

Beide keizers waren geen jurist, maar hebben toch talloze rescripten (antwoorden op door 

rechterlijke of burgers gestelde rechtsvragen) nagelaten. Tijdens de regeerperiode van 

Diocletianus groeide de keizer uit tot een ‘absoluut’ heerser, ver verheven boven de ‘gewone’ 

mensen: hij had een goddelijk mandaat om te regeren. De keizers werden als zonen van goden 

op aarde beschouwd, zij waren dominus et deus: heerser en god. Diocletianus zou opdracht 

hebben gegeven tot de constructie van de Codex Gregorianus en Codex Hermogenianus. Beide 

verzamelingen indirect overgeleverd via de Digesten, de Fragmenta Vaticana en vooral de 

Codex Justinianus. Diocletianus´ visie op recht en religie komt goed tot uiting in een document 

dat oorspronkelijk was opgenomen in de Codex Gregorianus, maar hier uit de Collatio 

Mosaicarum et Romanorum Legum (‘Vergelijking van Mozaïsch en Romeins recht’, 4e eeuw) 

bekend is. Dit rescript is gericht tegen tovenaars en manicheeërs. Diocletianus (en Maximianus) 

zagen het namelijk als een groot misdrijf om aloude tradities opnieuw ter discussie te stellen. 

 

Hierna gaan de auteurs over tot de kern van hun hoofdstuk. Diocletianus had een enorme 

juridische belangstelling en heeft geen enkel rechtsgebied vermeden. De keizerlijke wetgeving 

had diverse vormen, maar het rescript was de meest voorkomende vorm. Dit kon weer de vorm 

aannemen van een zelfstandige brief van de keizer (epistula) of van een aantekening onder aan 

het ingekomen verzoekschrift (subscriptio). Sinds Hadrianus was het omstreden of rescripten 

bindend waren, maar onder Diocletianus was dit wel degelijk het geval. 917 rescripten zijn er 

onder zijn bewind uitgegaan, gericht aan 942 verzoekers uit de samenleving. Tevens startte 

onder bewind van Diocletianus de ‘vulgarisering’ van het recht, waarbij het ‘klassieke’ 

Romeinse recht van de eerste twee eeuwen na Christus in stand werd gehouden. Ook hier werd 

iedereen geacht de wet te kennen. Burgers werden echter ook beschermd. Als iemand per 

vergissing een som geld had betaald, omdat hij vanwege zijn slechte wetskennis dacht dit 

bedrag verschuldigd te zijn, kon hij dit niet terugvorderen. Diocletianus vond het belangrijk dat 

mensen niet werden opgelicht en legde dit in de wet vast (laesio enormis). Deze wet groeide uit 

tot een van de meest fel bediscussieerde rechtsdocumenten uit de private rechtsgeschiedenis. 

                                                 
6 Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. De expertise van Corjo Jansen 

betreft het Romeinse recht, de 18e-, 19e- en 20e-eeuwse privaatrechtsgeschiedenis, de geschiedenis van het 

arbeidsrecht en het recht in de Tweede Wereldoorlog. Hij promoveerde in 1987 op het proefschrift Natuurrecht of 

Romeins recht. Een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen 

van zijn tijd. 
7 Rick Verhagen is hoogleraar en heeft als leeropdracht Romeins recht en samenleving en Internationaal 

privaatrecht, rechtsvergelijking en burgerlijk recht. Prof. Rick Verhagen onderzoekt de privaatrechtelijke aspecten 

van internationale transacties, in het bijzonder financieringstransacties. Daarnaast heeft hij bijzondere 

belangstelling voor de rechtsvergelijkende en rechtshistorische aspecten van de overdracht van vorderingen op 

naam (cessie), trusts, contracten en ongerechtvaardigde verrijking. Verhagen is tevens werkzaam als advocaat bij 

een multinationaal advocatenkantoor (Clifford Chance). Hij promoveerde in 1995 op het proefschrift Agency in 

private international law: the Hague Convention on the law applicable to agency. Ik merk op dat het jammer is 

dat zijn oratie 'Romeins recht en samenleving: oorzaak en gevolg' (7 oktober 2015) niet online beschikbaar is. 

 



Volgens de auteurs is Diocletianus bij zijn nageslacht echter het meest bekend vanwege zijn 

Prijsedict, ofwel het edict over de prijzen van koopwaren. In deze bijna veertig fragmenten 

tracht Diocletianus de inflatie te beteugelen door het maximum van de prijzen van bijna duizend 

goederen en diensten vast te leggen. Een van de duurste producten was een leeuw en kostte 

150.000 denarii, omgerekend zo´n €260.000. Denarii werden uit brons en later zilver geslagen. 

Diocletianus bepaalde dat één zilveren munt voortaan 80 denarii waard was, in plaats van 40. 

Dit bracht meer geld op voor de schatkist, maar wakkerde ook de inflatie aan. Hierdoor stegen 

de prijzen in de tweede helft van de 3e eeuw met vermoedelijk 800 procent. Het Prijsedict hield 

verband met de leer van de buitengewone benadeling, maar week op een cruciaal aspect af. 

Diocletianus legde de doodstraf op aan alle profiteurs en aanjagers van inflatie. Hij verklaarde 

echter contracten die in strijd waren met het Prijsedict niet nietig. Volgens Zimmerman toont 

dit aan dat niet Diocletianus, maar Justinianus aan de wieg stond van de laesio enormis. Het 

Prijsedict zou echter zijn doel volledig gemist hebben, omdat Diocletianus geen kennis had van 

vraag en aanbod en inflatie. Na de abdicatie in 305 is de wet een dode letter geworden. 

 

Vervolgens worden chirografen en schuldbekentenissen besproken. In de gehele Romeinse 

keizertijd hadden geldschieters de voorkeur om hun kredietrelaties vast te leggen in een 

combinatie van stipulatio en chirographum. De stipulatio was een typisch Romeins contract 

dat al in de Wet van de twaalf tafelen (450 v.Chr.) voorkwam. De stipulatio was een zogenoemd 

contractus verbis, een contract waarvan de formele geldigheid afhankelijk was van bepaald 

bewoordingen. Hierbij dienden vraag en antwoord hetzelfde werkwoord te gebruiken. Hoewel 

de formele geldigheid afhankelijk was van dergelijke bewoordingen, zien we in de Late 

Republiek dat deze rescripten al schriftelijk werden vastgelegd. Een chirographum (van 

χειρόγραφον, ‘handgeschreven’) is een met de hand geschreven verklaring – oorspronkelijk in 

de vorm van een brief – waarin de opsteller van deze verklaring bepaalde relevante juridische 

feiten bevestigt. 

Naast het uitgeven van een speciaal ontvangstbewijs, waarin de schuldeiser verklaart en de 

teruggave van de oorspronkelijke schuldbekentenis, bestond er van oudsher nog een andere 

mogelijkheid tot bewijs van kwijting, namelijk de exceptio non numeratae pecuniae uit de 2e 

eeuw. Dit was een maatregel ter bescherming van schuldenaren die een schriftelijke 

schuldbekentenis in de vorm van een chirographum hadden uitgegeven. Er was een praktijk 

ontstaan waarin schuldenaren in een chirographum verklaarden dat zij een bepaald bedrag als 

lening hadden ontvangen, terwijl het geld in werkelijkheid aan hen nog niet was uitbetaald. Als 

dan uitbetaling achterwege bleef, bijvoorbeeld door fraude, konden schuldenaren alsnog tot 

betaling worden veroordeeld. Zij hadden schriftelijk verklaard dit bedrag te hebben ontvangen 

en terug te betalen. De exceptio non numeratae pecuniae bracht hierin uitkomst. Wanneer een 

schuldenaar dit verweer aanvoerde, was het aan de schuldeiser om te bewijzen dat hij het bedrag 

wel had uitgekeerd. Uiteindelijk werd de indieningstermijn van een naar vijf jaar uitgebreid. 

Daarnaast kwam verjaring niet in aanmerking. 

De auteurs concluderen dat Diocletianus met zijn rechtspraktijk de Romeinse economie een 

enorme steun in de rug heeft gegeven, waarmee hij in het ‘voetspoor’ staat van klassieke 

Romeinse juristen. Volgens Jansen en Verhagen is Diocletianus een van de geestelijke vaders 

van het Europese burgerlijke recht. 

 

In het vierde hoofdstuk ‘Bedenker van misdrijven, veroorzaker van rampen’ Diocletianus en 

het christendom gaat Renske Janssen8 in op de rol van Diocletianus tijden de ‘Grote 

Vervolging’ (303-311). Janssen haalt hierbij de geschriften van de christelijke Lactantius en 

Eusebius van Caesarea aan die de beeldvorming eeuwenlang zeer negatief hebben beïnvloed, 

                                                 
8 Renske Janssen is sinds 2015 promovenda aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek doet naar de wijze 

waarop joodse en christelijke groeperingen in relatie staan tot het Romeinse keizerlijke wetsysteem.  



dit ondanks de partijdigheid en ogenschijnlijke vijandigheid jegens een polytheïstische keizer. 

Janssen wijst op het onduidelijke aantal slachtoffers tijdens deze ‘Grote Vervolging’. Ik mis 

hier het boek van Catherine Nixey, Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de 

klassieke cultuur uit 2017, waarin Nixey het aantal slachtoffers nuanceert van duizenden in 

honderden en waarin naast de Romeinse, de christelijke agressie aanstipt.9 Janssen wijst op de 

invoering van tetrarchie en de centrale van de godsdienst in zijn hervormingsprogramma. Hier 

wordt wederom op Herculius en Jovius gewezen die aan de heersers gekoppeld werden. 

Daarnaast maakte Diocletianus zich sterk voor de bouw van tempels en traditionele offers. Het 

is zelfs zo dat er in het begin geen enkele aanwijzing was voor beleid tegen de christenen. Dit 

was wel het geval bij keizer Decius die in 250 een edict uitvaardigde waarin elke inwoner werd 

verplicht aan de Romeinse goden te offeren. Dit edict had zo´n grote invloed dat in Noord-

Afrika zelfs christenen weer aan de Romeinse goden offerden. Dit strenge beleid werd later in 

267 door keizer Valerianus voortgezet. 

Volgens Janssen kwamen de eerste conflicten tussen Romeinen en christenen in het leger voor; 

niet vanwege de religie, maar vanwege de militaire orde. Overigens zijn christenen ook 

Romeinen, aangezien zij inwoners van het Romeinse Rijk waren. Naast de onbetrouwbare 

documenten van Lactantius en Eusebius, zijn de martelaarsakten beschikbaar, waarin de 

executie vanuit christelijk perspectief worden beschreven. Volgens Eusebius kwamen 

vervolgingen echter in de praktijk weinig voor, maar was er vooral sprake van discriminatie 

jegens christenen, wanneer het om belangrijke functies ging. Het is volgens Janssen duidelijk 

dat Diocletianus zeker een rol speelde in de Grote Vervolging, maar vraagt zich af waarom er 

op zichzelf werd vervolgd. De oorzaken moeten worden gezocht in de christelijke leer dat er 

maar één god is, waardoor de christenen niet deel wilden nemen aan de keizercultus en de 

Romeinse goden niet vereerden. Christenen namen ook niet deel aan openbare festivals, 

waardoor zich makkelijk buiten de samenleving plaatsten. Daarnaast werden ze als gevaar voor 

de staat gezien, omdat zij de keizer niet wilden vereren. Dit was hoogverraad. Dit gold niet 

alleen voor de christenen, maar ook voor de manicheeërs.  

Hierna nuanceert Janssen de Grote Vervolging nog meer door aan te geven dat de vervolging 

niet in een keer werd doorgevoerd, maar in vier afzonderlijke traktaten. Het ging er niet om 

christenen te doden, maar om hun sociaaleconomische positie te schaden en door hun bezit te 

ontnemen. In 303 werd het Eerste Edict uitgevaardigd dat kerken en boeken verbrand mochten 

worden en dat zij hun burgerrechten verloren. Daarnaast werden vrijgemaakte christenen weer 

slaaf en konden zij geen recht meer halen, indien zij volhardden in hun sociale weigering. 

Hierna werd in de zomer van 303 een Tweede Edict uitgevaardigd, waarin stond dat kerkleiders 

nu in gevangenis konden belanden. In november 303 volgde een Derde Edict waarin de 

christenen amnestie werd verleend, mits zij offerden aan de goden. De uitvoering in de praktijk 

van al deze edicten blijkt regionaal zeer te verschillen. In oost en west heersten diverse visies 

op uitvoerbaarheid en de resultaten. Uiteindelijk werd de vervolging in 311 stopgezet door 

Galerius, maar dit gold niet voor de herinnering hieraan. 

 

Hierna bespreken Sam Heijnen10 en Sven Betjes11 ‘Diocletianus in beelden en munten’ in het 

vijfde hoofdstuk. Zij kijken door middel van portretten en munten hoe Diocletianus zichzelf en 

                                                 
9 Catherine Nixey, Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur (Hollands Diep 

2017). 
10 Sam Heijnen is promovendus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, waar hij sinds 2017 het project 

‘The Emperor’s Portrait: Dynastic Changes and Political Innovation in the Roman Empire (50 BCE – 565 CE)’ 

uitvoert. 
11 Sven Betjes is promovendus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, waar hij zich sinds 2017 binnen 

het Vici-project 'Constraints and tradition: Roman power in changing societies (50 BC - AD 565)' bezighoudt met 

de muntslag van Romeinse keizers. Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre de betekenis en iconografie 



zijn medetetrarchen zich aan de samenleving presenteerden. Hun hypothese is dat ondanks de 

politieke vernieuwing de beeldtaal tussen 193 en 284 conventioneel was en bleef. De auteurs 

kijken eerst naar hoe vorige keizers werden geportretteerd. Vervolgens kijken ze naar de 

tetrarchie vanuit portretkunst en muntslag en tenslotte kijken ze naar verschillende manieren 

van machtsrepresentatie. Volgens Heijnen en Betjes spreekt uit de antieke bronnen de 

noodzakelijke wens dat keizers na hun aantreden zo snel mogelijk een portret lieten opstellen, 

zodat deze beeltenis via munten verspreid kon worden. Zo wist iedereen wie de nieuwe keizer 

was. Duizenden portretten en miljoenen munten zijn overgeleverd. Diocletianus is belangrijk, 

omdat hij in 290 een standaardisatie doorvoerde ten aanzien van beeldvorming op munten en 

denominaties herzag. 

Diocletianus had in beginsel nog geen unieke afbeelding op munten. Volgens de auteurs leek 

hij nog sterk op keizer Probus (276-282). Doordat Diocletianus zijn macht aan zijn 

medetetrarchen te danken had, liet hij zich als soldaat afbeelden. Op munten van Diocletianus 

stonden volgens de auteurs geen vernieuwende afbeeldingen, maar bekende goden, 

personificaties en de keizer zelf. Binnen antieke religie kan echter niet over personificaties 

gesproken worden. Het begrip was onbekend, evenals het antieke concept, waarvan de vraag is 

of dit kan worden toegepast op in religie herkenbare figuren.12 Ook Heijnen en Betjes wijzen 

op Herculius en Jovius in relatie tot Diocletianus en Maximianus en hun afbeelding op munten. 

Deze vader-zoonrelatie kwam dan ook veel tot uiting. Jupiter en Hercules kwamen veel voor 

op munten die elk aan een keizer waren verbonden, waarbij vooral de voorkant belangrijk was. 

Ook dit was weinig vernieuwend. Keizer Commodus volgde dit voorbeeld. Ook met de komst 

van de tetrarchie bleven de twee goden gehandhaafd en werd het systeem van twee augusti en 

twee caesari staande gehouden met Jovius en Herculius. Ook qua titulatuur op munten werd 

geen verder onderscheid gemaakt. Een andere wijze voor de verspreiding van het keizerlijke 

portret waren standbeelden. De beeldengroep van de vier tetrarchen is waarschijnlijk het meest 

bekende voorbeeld en moet als een meervoud van het tweeheerserschap gezien worden. De 

beeldtaal staat daarnaast in de traditie van dynastieke portrettering en kenmerkt zich door 

imitatio en aemulatio. Immers was het porfieren standbeeld van de vier heersers een omslag in 

de iconografie van keizers. De afbeelding van de keizer richtte zich vooral op het ambt van de 

keizer en niet op de persoon. Al met al is er geen sprake van sprankelende innovatie, maar van 

gedegen tradities. 

De numismatiek en Grote Vervolging wordt voortgezet in het zesde hoofdstuk ‘Het idee achter 

de praktijk. De Grote Vervolging in numismatisch perspectief’ door Erika Manders.13 Manders 

gaat verder door op Janssen, specifiek op de vraag waarom Diocletianus heeft besloten de 

christenen vanaf 303 zo streng te vervolgen. Manders wil aan de hand van rijksmunten bekijken 

of wij zo meer te weten kunnen komen over zijn motieven. Manders opent met keizer Nero (54-

68) die de christenen de schuld gaf van de brand in het Colosseum, maar in werkelijkheid zelf 

had aangestoken. Vervolgens noemt Manders de keizers Decius en Valerianus die edicten 

uitvaardigden, waardoor de christenen met hun monotheïsme in de problemen kwamen. Met 

keizer Gallienus (253-268) kwam er rust ten aanzien van de christenen. Een betrekkelijke rust 

die in 303 ophield. Manders gaat dieper in op de diverse edicten uit 303 die al eerder zijn 

besproken en noemt hier keizer Maximinus II Daia (308-310) die in 309 na 304 een tweede 

edict uitvoerde om heidense tempels te heropenen en te herbouwen, om heidense priesters 

opnieuw aan te stellen en om plengoffers weer te laten uitvoeren bij baden en marktplaatsen. 

                                                 
van traditionele boodschappen veranderden in de periode vanaf het einde van de Republiek tot en met de 

regeerperiode van Justinianus I (r. 527-565). 
12 Mark Beumer, ‘Hygieia. Identity, Cult and Reception’, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 5-24. 
13 Erika Manders is universitair docent Oude Geschiedenis en postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud 

Universiteit en promoveerde in 2008 op het proefschrift Coining Images of Power. Patterns in the Representation 

of Roman Emperors on Imperial Coinage, AD 193-284. 



Ondanks het zogenaamde tolerantie-edict uit 311, vervolgde Daia christenen tot de dood. Pas 

in 313 boden Constantijn en Licinius de christenen vrijheid van godsdienst. 

De oorzaken van de Grote Vervolging blijven dus vaag, al pogen wetenschappers heden toch 

een drietal mogelijk oorzaken aan te wijzen. Ten eerste de onderlinge onenigheid tussen 

christenen, ten tweede de Jovius-Herculius beeldtaal als basis van de tetrarchie en tenslotte de 

versterking van de eigen identiteit door de marginalisering van anderen. Manders trekt echter 

alle drie verklaringen in twijfel. Volgens Manders bieden munten hier uitkomst, omdat de 

keizerlijke muntslag de keizer afbeeldden zoals hij graag gezien wilde worden. Hiervoor 

analyseerde Manders de boodschappen op de keerzijden van 4844 munten die geslagen zijn 

tussen 284 en 313. Beloften voor de toekomst, persoonlijke relaties met goden en belangrijke 

daden of gebeurtenissen komen hierop voor. Deze kwantitatieve analyse brengt drie 

bijzonderheden voort, namelijk variëteit, populariteit en similariteit.  

Met betrekking tot variëteit merkt Manders op dat in de periode voorafgaand aan de tetrarchie 

er veel minder verschillende soorten boodschappen op munten waren afgebeeld. Een 

vergelijking tussen Septimius Severus en Gallienus en Diocletianus en Galerius toont dit aan. 

Daarnaast werden zowel Septimius Severus als Diocletianus door hun troepen tot keizer 

uitgeroepen, terwijl Gallienus en Galerius hun heerschappij als caesares begonnen. Tenslotte 

is er rekening gehouden met de chronologische spreiding van regeringen. Daarnaast komen 

goden veel minder voor bij Diocletianus´ munten, dan bij eerdere keizers. Qua similariteit zien 

we slechts 59 verschillende boodschappen (193-284) die gericht zijn aan de triade Jupiter, 

Hercules en Mars, salus (welzijn van de staat), militaire dapperheid van de keizers, functies en 

titels, politiek succes en de genius van het Romeinse volk. Daarnaast komen in de periode 284-

313 veelvuldig goden als Sol en Minerva voor op munten. Na 296 verdween Minerva echter 

voorgoed. De Grieks-Egyptische heilgod Sarapis kwam voor op munten van Daia, Licinius en 

Constantijn. Ook de populariteit is statisch. In de periode 284-313 zien we sterke gelijkenissen 

tussen de uitgevaardigde munten tijdens de eerste tetrarchie, in de periode van de Grote 

Vervolging. Verwijzingen naar de genius van het Romeinse volk waren met kleine onderlinge 

verschillen het meest prominent. Met betrekking tot de afbeelding van goden op munten, komt 

Jupiter veruit het meest voor.  

Concluderend betoogt Manders dat er sprake is van reductie en structuralisering binnen het 

Romeinse Rijk, gericht op een politieke en religieuze eenheid. Volgens Manders legt de 

muntanalyse de ideologische grondslag achter de tetrarchie bloot en verwijst naar eerdere 

bijdragen van Slootjes en Jansen/Verhagen. De Grote Vervolging volgde precies op de eerder 

genomen politieke en economische maatregelen. Toch mis ik hier een echt causaal verband. 

Voor christenen maakte het natuurlijk niet uit of veel of weinig goden op munten werden 

afgebeeld. Daarnaast speelt het sociaaleconomische beleid tegen het christendom vanwege 

weigering tot het vereren van de keizer en de goden een belangrijkere rol in de 

christenvervolgingen, dan de muntslag. Bovendien toont Manders aan dat er onder Diocletianus 

juist minder goden werden afgebeeld, dan daarvoor. Voor iemand die de Romeinse godsdienst 

zo´n warm hart toedraagt, zou je juist meer goden verwachten. Duidelijk is dat hier het laatste 

woord nog niet over is gezegd. 

 

In hoofdstuk 7 kijken Nathalie de Haan14 en Stephan Mols15 naar ‘De keizer als bouwheer’. De 

auteurs kijken eerst naar de bouwactiviteiten in Rome en daarna in de provincies. Zoals eerder 

is aangegeven, was Diocletianus voornamelijk in Nicomedië aanwezig en maar af en toe in 

                                                 
14 Nathalie de Haan is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. In 2009 promoveerde 

zij op het proefschrift Römische Privatbäder. Entwicklung, Verbreitung, Struktur und sozialer Status. Thans houdt 

zij zich bezig met Umberto Zanotti-Bianco (1889-1963) en baden in Pompeii. 
15 Stephan Mols is universitair docent en opleidingscoördinator GLTC en OHS aan de Radboud Universiteit. In 

1994 promoveerde hij op het proefschrift Houten meubels in Herculaneum: vorm, techniek en functie. 



Rome (286, 299-300). Als nieuwe keizer kon hij zich echter direct laten gelden door zijn 

bouwpolitiek, die voornamelijk bestond uit het oprichten, heroprichten en restaureren van 

gebouwen. Een concreet voorbeeld van restauratie is de Curia Julia, waar de Senaat verbleef 

en de Basilica Julia die beiden door brand waren verwoest. Hij herstelde het Forum Romanum 

en vestigde een nieuw rostra (traditioneel spreekgestoelte) met vijf zuilen, met daarop vaak de 

god Jupiter, met wie Diocletianus zich associeerde. Een andere restauratie betrof het Theater 

van Pompeius, waar twee westelijke zuilengalerieën werden vernoemd naar Jovius en 

Herculius, de Porticus Jovia en Porticus Herculea. In de periferie van het centrum van Rome 

werd ter hoogte van de Via Lata een boogmonument opgericht, waarschijnlijk ter ere van een 

triomftocht van Diocletianus en Maximianus in 303. Het grootste gebouw dat onder 

Diocletianus in de Urbs werd neergezet, was het reusachtige thermencomplex op de Viminaal, 

de heuvel tussen Esquilijn en het Quirinaal ten noordoosten van de stad. Dit was met 13 ha het 

grootste gebouw dat is opgetrokken. De auteurs gaan hierna gedetailleerd in op de herkomst, 

bouw en ontwerp. De thermen lagen in het dichtbevolkte gebied VI Alta Semita op een relatief 

hoge locatie, dicht in de buurt van aquaducten. Van een tekort aan water kon men niet spreken. 

In de thermen waren sportgelegenheden, een bibliotheek en tuinen aanwezig. 

De logistiek voor deze bouwwerkzaamheden was erg belangrijk. Een goede wateraanvoer, 

waterafvoer, verwarming en verkeer van personen en goederen was erg belangrijk. Er werd 

daarnaast een groot terras aangelegd. Van de vloer- en wandverwarmingssystemen is helaas 

maar weinig over, maar van 16e-eeuwse tekeningen kunnen we toch een beeld reconstrueren 

van hoe het er ongeveer uit heeft gezien. Duidelijk was de enorme behoefte aan (stromend) 

water voor zwembaden, aquaducten, fonteinen, baden en rioleringen. Na de Oudheid raakten 

de Thermen van Diocletianus in 537 in onbruik ten tijde van de Gotische Oorlog. De aquaducten 

werden vernield en de watervoorziening stilgelegd. De krimpende bevolking vestigde zich 

vooral bij de Tiber en het Vaticaan. Tot in de 19e eeuw waren de Thermen van Diocletianus 

onderwerp van verwondering voor kunstenaars en wedstrijden. 

Ook buiten Rome moeten de tetrarchen enorm veel gebouwen hebben neergezet. Zo spreekt 

Lactantius negatief over de diverse bouwactiviteiten. Daarnaast liet Diocletianus diverse 

paleizen bouwen. Na zijn abdicatie genoot Diocletianus van zijn rust in een prachtig paleis, het 

Spalato. Nog steeds spreken de ruïnes tot verbeelding. Kortom, Diocletianus heeft veel gedaan 

voor Rome door diverse gebouwen op te richten en te restaureren alsook buiten Rome in onder 

andere Nicomedië. Met recht mag hij bouwheer genoemd worden. 

 

Hierna vervolgt John Tholen16 deze bundel met het achtste hoofdstuk ‘Diocletianus in 

panegyriek’. Tholen richt zich in dit hoofdstuk op lofredevoeringen die een standaardelement 

in het hofceremonieel waren. Hij opent met een lofrede op Maximianus die hij met Diocletianus 

moet delen. Meer concreet behandelt Tholen de in 1433 ontdekte XII Panegyrici Latini, twaalf 

lofredevoeringen tussen het jaar 100 en 389. Deze lofredevoeringen hadden geen politiek of 

economisch doel, maar waren educatief van aard met het oog op retorica en literaire waarde. 

Volgens Tholen vonden veel oudheidkundigen de XII Panegyrici Latini als historische bron, 

omdat zij vol staan met vleierij (adulatio) aan het adres van de keizer. Echter hebben deze 

teksten toch historische waarde. De auteur moest immers oppassen dat hij niet te weinig lof zou 

uit, wat als een belediging gezien kon worden. Daarnaast moest er niet teveel lof in voorkomen, 

met het gevaar van holle frasering. De toeschouwer wilde horen welke constructie de redenaar 

had toegepast, gebaseerd op een interpretatieframe. Een analyse hiervan draagt bij aan onze 

kennis van de Late Oudheid.  

                                                 
16 John Tholen is promovendus aan de Universiteit Utrecht en voert het project ‘De transformatie van de 

Metamorfosen. Hoe Ovidius werd gelezen in de vroegmoderne Nederlanden’ uit. Hij analyseert edities van 

Ovidius’ Metamorfosen gedrukt in de Nederlanden tussen 1500 en 1750, waarbij paratekst en gebruikerssporen 

centraal staan. 



Alle lofredenaars, behalve Plinius, zijn met Gallië te verbinden, een belangrijk gebied voor 

retorica met overal scholen. Hier zouden de twaalf panegyrieken dan ook geconstrueerd kunnen 

zijn, afgaand op de jongste dichter Pacatus (eind 4e eeuw).17 Deze lofredenaars werden 

beïnvloed door overheidspropaganda, bestaande uit standbeelden, munten, portretten, edicten 

en monumenten. Neutraal waren deze panegyrieken dus niet. In Gallië werd daarnaast 

teruggegrepen op regionale tradities, belangen en ideeën bij de constructie van keizerlijke 

beeldvorming. Binnen de Panegyrici Latini zijn er twee redes voor Maximianus aanwezig, hier 

bestempeld als 10 (2) en 11 (3). In de eerste lofrede krijgt de transitie van consul naar veldheer 

aandacht. Maximianus bracht rust en orde in Gallië. Hij was daarnaast persoonlijk aanwezig in 

Gallië, wat zeer gunstig was, omdat men hem nu persoonlijk kon benaderen. Hierdoor werden 

regionale belangen versterkt alsook de grensbewaking. Maximianus´ strijd werd vergeleken 

met de oorlog tussen de Olympische goden en de Giganten. 

Tholen zegt dat Diocletianus geen eigen panegyrieken bezat, waardoor we op de hierboven 

genoemde lofredes moeten berusten. De vraag die natuurlijk dan direct opkomt is waarom 

Diocletianus geen eigen lofredes had? De twee lofredes leggen in ieder geval de nadruk op de 

goede band tussen Maximianus en Diocletianus en betrekken de Jovius/Herculius-ideologie 

hierin, waardoor de vader/zoon-band sterk wordt benadrukt. Echter zou Diocletianus het altijd 

‘beter’ doen dan Maximianus, omdat Jupiter met Diocletianus werd geassocieerd en Hercules 

met Maximianus. De vader/zoon-relatie komt dus niet alleen tot uiting in de menselijke militaire 

wereld, maar ook in de goddelijke. Er wordt zelfs gesproken over een ‘verwante goddelijkheid’. 

Het is echter opmerkelijk dat vooral Diocletianus veel lof krijgt in relatie tot de situatie in Trier, 

terwijl hij niet eens zoveel aanwezig was. Het feit dat Maximianus niet in staat was om de 

usurpator Carausius in Brittannië te verslaan, speelde hierin zeker een rol. Een extra manier om 

de ‘familiaire’ band met Maximianus te benadrukken, was het gebruik van het woord fraternitas 

(broederschap), waardoor zij als praktisch familie werden gezien. Dit concept stond in de 

traditie om ongebruikelijke tweemanschappen naar buiten toe te representeren. Dit thema werd 

ook graag door lofredenaars omarmd. De keizerlijke broederschap staat aan de basis van 

harmonie (concordia) en van pietas die beide keizers niet alleen elkaar toonden, maar ook de 

goden. Tenslotte werd deze broederband verder gesymboliseerd, door het elkaar aanreiken van 

de hand. Het vasthouden van elkaars handen wekt de indruk van een huwelijkssluiting, maar 

over eventuele amoureuze gevoelens wordt hier niet gesproken. Naast het frame fraternitas 

werd ook het frame Jovius gebruikt om het gebrek aan dynastieke machtsfundering te 

compenseren. Zoals gezegd werd er veelvuldig gebruikt gemaakt van de Jovius/Hercules-

ideologie als vergelijking met Diocletianus en Maximianus. Vaak ging het over de relatie tussen 

keizer en god en soms werden zij zelfs vereenzelvigd (291). Offers worden niet aan Jupiter en 

Hercules gebracht, maar aan de ‘zichtbare en aanwezige Jupiter’ en aan ‘keizer Hercules’. De 

goden worden hier gebruikt om de ongelijkheid tussen hen te maskeren. Het zorgt er ook voor 

dat Maximianus los van Diocletianus als zelfstandig heerser gezien kan worden. Concluderend 

ging het de lofredenaars erom om Maximianus en Diocletianus literair aan elkaar te verbinden. 

Dat is naar mijn mening goed gelukt. 

 

Vincent Hunink18 vervolgt het verhaal in het tiende hoofdstuk ‘Het portret van Diocletianus bij 

Lactantius’. Hunink opent met een wake up call. Hij merkt namelijk op dat hoewel Diocletianus 

een van de meest markante keizers is, er toch geen enkele tekst in de antieke literatuur speciaal 

                                                 
17 C.E.V. Nixon and Barbara Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors (Berkeley: University of 

California Press, 1994) 7. 
18 Vincent Hunink universitair docent Klassiek Latijn en Vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Radboud 

Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op onder andere de Latijnse auteurs Lucanus, Apuleius, Tertullianus en 

Augustinus. In 1992 promoveerde hij op een commentaar op het derde boek van de Pharsalia van de Romeinse 

dichter Lucanus. Zijn proefschrift draagt de titel M. Annaeus Lucanus Bellum civile book III, a commentary. 



aan hem gewijd is. Zijn naam ontbreekt bij Suetonius die alle keizers heeft beschreven alsook 

in de Historia Augusta. Zijn naam komt af en toe voor in overzichtswerken, maar zijn vooral 

‘gestolde clichés’. De enige tekst die nog enigszins bij een biografie in de buurt komt, is de 

eerder door Slootjes aangehaalde tekst De mortibus persecutorum (De dood van de vervolgers) 

van Lucius Caecilius Firmanius Lactantius (ca. 250-325). Opmerkelijk is dat Lactantius in 

beginsel nog helemaal geen christen was en door Diocletianus als retor werd aangetrokken, om 

daar Latijnse retorica te beoefenen. Hier in Nicomedië zag Lactantius de talloze gruwelen die 

de christenen werden aangedaan en ging hierover nadenken. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot 

het christendom. In 313 begon hij met het schrijven van De mortibus persecutorum, die hij in 

316 afrondde te Trier. In tegenstelling tot de verwachting dat hij aandacht aan keizers zou 

besteden die de christelijke zaak zouden omarmen, beschreef hij echter alle keizers. 

Diocletianus bracht het er slecht van af als onder andere ‘uitvinder van misdaden en uitvoerder 

van kwade praktijken..’ Andere aspecten van zijn slechte leiderschap vindt men in te hoge 

uitkeringen voor de armen, waardoor de belasting verhoogd moest worden en ‘terreur’, 

specifiek de enorme druk op de steden. Van een antichristelijk beleid is bij Lactantius echter 

geen sprake. Hierna behandelt Lactantius de andere leden van de tetrarchie die er ook niet goed 

van afkomen. Maximianus is nog slechter dan Diocletianus en Galerius is nog het slechtste van 

allemaal. 

Verderop blijkt dat Diocletianus geen ruggengraat heeft en zich door Galerius heeft laten 

opjutten om de christenen te vervolgen. Diocletianus wilde eigenlijk geen christelijk bloed laten 

vloeien. Antichristelijk beleid was in zijn ogen voldoende, maar kon niet op tegen de druk van 

Galerius. Pas na diverse provocaties jegens de christenen door Galerius, komt Diocletianus met 

een lijst van acties, zoals: gedwongen heidense offers binnen zijn eigen familie, arrestaties in 

het paleis, executies en felle acties tegen de stadsbevolking van Nicomedië. Uiteindelijk 

verdwijnt Diocletianus in De mortibus persecutorum naar de achtergrond. Diocletianus wordt 

vervolgens getroffen door ziekte en zal uiteindelijk in 305 vrijwillig aftreden. Dit was volgens 

Lactantius op straffe van God, evenals de kanker aan de genitaliën van Galerius. Na een 

mislukte ingreep gaat het van kwaad tot erger. Er wordt tevens niet over tempelslaap in een 

Asklepieion gesproken om deze werking van de christelijke God ongedaan te maken. Lactantius 

vindt het in ieder geval maar wat mooi. Diocletianus wordt echter niet als een volledige 

nietsontzienden schurk neergezet, maar wordt volgens Hunink gebruikt om anderen slecht te 

laten voorkomen. 

 

Tenslotte wordt het boek afgesloten met de epiloog, geschreven door Olivier Hekster en Corjo 

Jansen. Zij betitelen het Romeinse Rijk na de regeerperiode van Diocletianus als positief, omdat 

de economische crisis van de 3e eeuw is opgelost en zijn talloze politieke, sociale en juridische 

hervormingen verstrekkende gevolgen heeft gehad voor het Romeinse Rijk. De tetrarchie heeft 

helaas geen stand gehouden, maar de versterkte positie van de keizer, losgekoppeld van de 

Senaat en verbonden met de goden bleef bestaan. Daarnaast merken de auteurs op dat 

Diocletianus ‘goddelijke keizerschap’ werd verweten door latere auteurs, maar dat onder zijn 

bewind er geen enkele munt met het opschrift ‘deus et dominus’ is geslagen. Opmerkelijk is 

dat de auteurs van mening zijn dat Lactantius ‘een relatief genuanceerd beeld’ van de keizer 

heeft beschreven, in tegenstelling tot de andere auteurs in dit boek die hem terecht als 

onbetrouwbaar beschrijven. Het heeft echter voor blijvende negatieve connotatie aan zijn 

persoon gezorgd, wat met name tot uiting komt in het Anno Diocletiani als tijdsaanduiding van 

de Alexandrijnse Kerk (tijdperk van Diocletianus of van de martelaren). Dit AD is in de meeste 

plaatsen later vervangen door Anno Domini, met uitzondering van de koptische christenen. Zijn 

reputatie is in Kroatië echter een stuk beter dan in het westen, waar hij vooral als 

christenvervolger bekend staat. Dat heeft volgens de auteurs vooral met zijn enorme 



paleiscomplex in Split te maken. Het boek wordt definitief afgesloten met een vertaling van het 

Prijsedict door Vincent Hunink. 

 

Concluderend is deze bundel van grote waarde. Ten eerste hebben alle auteurs hun bijdrage op 

zeer heldere wijze geformuleerd. Daarnaast is Diocletianus in al zijn aspecten beschreven, 

voorzien met antieke bronnen, foto´s en tekeningen. Wat prettig is dat bij de diverse keizers en 

heersers de jaartallen vermeld zijn. Dat leest prettiger. Het is verder duidelijk dat de auteurs 

elkaars bijdragen gelezen hebben, aangezien zij in prospectief en retroperspectief naar elkaar 

verwijzen. Soms gebeurt dit teveel, zoals met de tetrarchie en de Jovius/Herculius-ideologie. 

De proloog en eerste zes hoofdstukken behandelen met name de tetrarchie en de 

Jovius/Herculius-ideologie, die hierna nog terugkomt. Vanaf het zevende hoofdstuk komen er 

meer ‘eigen’ hoofdstukken, waarin de tetrarchie niet meer zo zichtbaar voorkomt. Bouwkunst, 

panegyrieken en de tekst van Lactantius bieden dan een unieke kijk op het keizerschap van 

Diocletianus. Aan de andere kant toont de herhaling van de tetrarchie en de Jovius/Herculius-

ideologie de cohesie aan in het onderzoek dat wordt verricht aan de Radboud Universiteit, 

specifiek zij die zich met de periode 193-284 hebben beziggehouden. Het resultaat mag er zijn, 

een zeer publieksvriendelijk en lezenswaardig boek. Hopelijk volgen er nog vele, bijvoorbeeld 

over mijn lievelingskeizer Julianus.  


