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Hoofdstuk 1: Inleiding en methodologie

1 Inleiding
Elk  goed  historisch  onderzoek  begint  met  een  duidelijke  afbakening  in  thematiek,  ruimte  en
chronologie van het onderwerp. Het thema van deze paper is de relatie tussen de keizer en zijn
opperbevelhebbers: de  magister peditum en de magister equitum.  Focus op de  magistri militum
wordt verantwoord door het feit dat zij als opperbevelhebbers een logisch zwaartepunt vormen voor
elk keizerlijk beleid omtrent behoud van vertrouwen bij het officierenkorps. In chronologie zal dit
onderzoek vooral kijken naar de tweede helft van de vierde eeuw en zich specifiek toespitsten op de
regeerperiode  van  Valentininianus  I  (364-375).  Het  onderzoek  zal  zich  toespitsen  op  drie
verschillende luiken. In het eerste deel zal via de prosopografische methode gepoogd worden om de
politieke processen achter de aanstelling van het militaire opperbevel te achterhalen. Het tweede
luik zal ingaan op de evaluatie van de magistri militum. Het laatste partim zal een synthese geven
van de relatie tussen Valentinianus en zijn magistri militum.

het is belangrijk om te benadrukken dat de historiografie van de late oudheid lange tijd door een
negatieve bril werd bekeken.1  In 1937 met het postuum verschenen Mahomed et Charlemagne van
de Belgische historicus Henri Pirenne kwam hierin pas verandering. In zijn werk stelt Pirenne dat
de vierde en vijfde eeuw van onze tijdsrekening niet het einde betekenden van een Romeinse West-
Europa die  haar  economische  basis  had in  het  Middellandse Zeegebied.  Pas  met  de  Arabische
verovering van Noord-Afrika en Spanje werd de Romeinse eenheid van de mediterrane wereld
verbroken. Pirennes these kreeg sindsdien veel kritiek te verwerken, maar blijft toch van belang.
Door het verval van de Romeinse wereld uit te stellen naar de zevende eeuw gaf hij historici van de
late oudheid de kans om ontwikkelingen op lange termijn van die wereld te onderzoeken. Het werk
vormde dan ook de inspiratie voor de publicatie van Peter Browns The World of Late Antiquity from
Marcus Aurelius to Muhammad in 1971. Zijn werk was een pleidooi om de vierde en vijfde eeuw
niet te zien als een periode van verval, maar als een tijd van grote verandering en innovatie. Hoewel
Brown de structuur van het Romeinse Rijk uit de vierde en vijfde eeuw als inherent anders ziet dan
die  van het  principaat  ging  hij  als  eerste  in  tegen de  tendens van verval  en  ondergang die  de
historiografie  voor  hem zo  vaak  kleurt.  De  vierde  eeuw moet  gezien  worden  als  een  'Age  of
Restoration' met haar eigen cultuur en maatschappij.2 Het boek van Peter Brown kan gezien worden
als een mijlpaal in de historiografie van de late oudheid. Het werd het handboek voor de studie van
de late  oudheid  als  onafhankelijke  historische  periode.  De creatie  van  de  late  oudheid  als  een
onafhankelijk onderzoeksdomein brengt een aantal voordelen mee voor historici. De belangrijkste
was dat het negatieve stigma van  the Dark Ages werd afgeworpen en dat men kon kijken naar
ontwikkelingen op lange termijn in een nieuw tijdskader. Peter Brown en zijn navolgers kregen
vanaf de eenentwintigste eeuw sterke kritiek te verwerken. Terecht werd opgemerkt hoe zij vaak
focusten  op  maatschappij,  cultuur  en  religie  en  op  de  oostelijke  provincies  van  het  rijk.  De
westelijke  gebieden  zoals  Pannonië,  Gallië  en  Britannia  bleven  vaak  buiten  hun  gezichtsveld.

1 Jeroen Wijnendaele,” Apocalypse, Transformation or Much Ado About Nothing? Western Scholarship and the Fall 
of Rome,” 42-8.

2 Peter Brown, The World of Late Antiquity from Marcus Aurelius to Muhammad (Londen: Thames and Hudson, 
1971), 34-48.
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Historici  zoals  Brian  Ward-Perkins  en  Peter  Heather  leggen  in  hun  werken  de  nadruk  op
economische, politieke en militaire gebeurtenissen in het westen, en keren terug naar het concept
van verval.3 De analyse van Peter Brown is dus onderhevig aan kritiek, maar zijn concept van de
late oudheid als een onafhankelijke historische periode is zeer invloedrijk. Sindsdien is er een ware
explosie studies die handelen over verschillende onderwerpen uit de late oudheid.

Op het  eerste  zicht lijken ook studies die  zich bezighouden met  het  Romeinse leger  in de late
oudheid voldoende aanwezig te zijn in het historiografische debat.4 Op welke manier de keizer de
loyaliteit van zijn troepen verkreeg, en belangrijker, ze ook behield, kreeg echter tot recent weinig
aandacht. In 2017 verscheen het werk  The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD
235-395 van  Mark  Hebblewhite.  Volgens  Hebblewhite  was  het  leger  vanaf  de  3e eeuw  het
belangrijkste instituut dat de keizer tevreden moest houden indien hij aan de macht wilde blijven.
De legioenen waren zich ook sterk bewust van hun potentiële invloed op het maken of kraken van
een keizer.  Er  werd dan ook een groot  scala  aan strategieën toegepast  om de loyaliteit  van de
troepen  te  behouden.  De  keizer  deed  er  alles  aan  om  zichzelf  het  imago  van  een  succesvol
imperator aan te meten. Dit gebeurde vooral via iconografie op munten en via lofdichten die hun,
soms afwezige, militaire successen moesten voorstellen. Daarnaast werden troepen ook vaak beloon
met materiële giften en sociale voordelen. Als laatste werden ook allerhande rituelen symboliek
gebruikt om een band te smeden tussen keizer en leger.5 De focus van het werk van Hebblewhite
ligt op de gewone soldaten, en besteedt amper aandacht aan het officierenkorps. Men kan nochtans
stellen dat de relatie tussen keizer en hoge militairen nog bepalender was dan zijn status bij de
gewone soldaten. Een goed voorbeeld over de invloed van hoge militairen vindt men terug in een
fragment  van  Ammianus  Marcellinus  over  de  aanstelling  van  Valens  als  collega  Augustus van
Valentinianus, zelf afkomstig  van een familie uit het militaire milieu,6 in 364:

At in Bithynia Valentinianus princeps (ut praediximus) declaratus, dato in perendinum diem
signo proficiscendi, convocatis primoribus, quasi tuta consilia, quam sibi placentia, secuturus,
percunctabatur,  quemnam  ad  imperii  consortium  oporteret  assumi,  silentibusque  cunctis,
Dagalaifus tunc equestris militiae rector, respondit fidentius: “Si tuos amas” inquit, “imperator
optime, habes fratrem; si rem publicam, quaere quem vestias.7

“Toen Valentinianus, zoals we hiervoor verteld hebben, in Bythinië tot keizer was uitgeroepen,
gaf hij het bevel om twee dagen later op te breken. Vervolgens riep hij de stafofficieren bijeen
en vroeg hen,  als  wilde hij  overwegingen van  veiligheid laten  prevaleren boven zijn  eigen
voorkeur, wie hij als deelgenoot in de keizerlijke macht moest aanstellen. Allen zwegen, waarna
Dagalaifus, destijds nog magister equitum, het lef om te antwoorden: “Beste keizer, als u uw
eigen mensen liefhebt,  dan is daar uw broer; als de staat u lief is,  dan moet u zoeken naar
iemand anders om de macht te bekleden.”  

Uit het fragment wordt de invloed van hoge militairen op de politiek van de keizer zeer duidelijk.

3 Wijnendaele, “Apocalypse, Transformation or Much Ado About Nothing?,” 42-52.
4 Recente voorbeelden zijn:  Yann Le Bohec, L'armée romaine sous le Bas-Empire, (Parijs: Picard; 2006). en  A.D. 

Lee, War in Late Antiquity: A Social History, (Malden Mass. Blackwell, 2007).
5 Mark Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395 (Londen: Routledge, 

2017)
6 Hugh Elton, The Roman Empire in Late Antiquity: a Political and Military History (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018),  120-3. 
7 AM 26.4.1
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Hoewel Valentinianus zelf de keuze krijgt wie hij kiest als medekeizer, wordt hij wel verplicht om
een collega te kiezen door de civiele en militaire elite van het rijk. Dat het juist de magister equitum
is die Valentinianus voor de keuze stelt spreekt boekdelen. Naast het behouden van de loyaliteit van
de gewone soldaten moest de keizer dus ook goede relaties onderhouden met de militaire elite van
zijn rijk. Het onderzoek naar hoe deze relaties verliepen en welke strategieën en mechanismes de de
keizer gebruikte om goede banden met militaire functionarissen te onderhouden staat nog maar in
haar kinderschoenen. Een goede aanzet in het onderzoek werd in 2015 gegeven door de Australiër
A.D. Lee. In een artikel onderzocht hij op welke manier keizers in de 4e eeuw de mogelijke ontrouw
van hun hoogste officieren,  de magistri militum,  probeerden tegen te gaan. Het eerste probleem
waar keizers mee geconfronteerd werden in het behouden van de trouw van hun generaals was het
feit dat ontrouw zijn vruchten kon afwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de succesvolle usurpatoren
Diocletianus  en  later  Constantijn.  Hiernaast  zijn  de  verkiezingen  van  Jovianus  en  later
Valentinianus  tot  keizer,  bewijs  dat  personen  uit  de  hoge  militaire  klasse  gezien  werden  als
kandidaten voor het ambt indien een keizer stierf zonder duidelijke opvolger. Lee stelt net zoals
Hebblewhite dat keizers bij  gewone soldaten een variatie aan positieve stimulansen aan de dag
legden om hun loyaliteit te verkrijgen en te behouden. Bij de officieren werden naast een systeem
van beloningen ook een aantal  afschrikkende maatregelen genomen.  Het  systeem van positieve
beloningen bestond enerzijds uit materiële zaken zoals loon, buit van veldtochten en persoonlijke
giften van de keizer,  en anderzijds uit  statusgerelateerde  incentives zoals  de uitbreiding van de
clarissimus en  het  uitreiken  van  het  prestigieuze  ambt  van  consul  aan  succesvolle  generaals.
Voorbeelden van afschrikkende maatregelen waren het overplaatsen van officieren om zo de band
tussen generaal en zijn soldaten te breken, ontslag of verbanning en de executie van hoge militairen.
De  laatste  drie  maatregelen  werden  minder  toegepast  aangezien  ze  hun  beoogde  doel  konden
missen  en  juist  de  aanleiding  van  een  opstand  konden  betekenen.  De  keuze  van  Lee  om zijn
onderzoek te focussen op de  magister equitum en de  magister peditum  is  logisch aangezien de
creatie van het ambt deels als focus het verminderen van de invloed van de praetoriaanse prefecten
had. Ten tweede werd ook de macht van de  magistri militum zelf beperkt door het principe van
collegialiteit.8 Het onderzoek omtrent politiek beleid van keizers bij hun magistri militum lijkt een
vanzelfsprekend  standpunt  als  men  de  relaties  tussen  een  keizer  en  zijn  officierenkorps  wil
onderzoeken.

De  creatie  van  de  ambten  magister  peditum en  magister  equitum  wordt  toegeschreven  aan
Constantijn I.9 Onder deze keizer werden de traditionele legioenen uit het principaat afgeschaft en
vervangen  door  de  limitanei en  de  comitatenses.  De  limitanei waren  troepen  die  een  vaste
legerplaats toegewezen kregen, meestal aan de rijksgrenzen. Ze stonden onder het bevel van een
dux, de aanvoerder van hun regio. De comitatenses waren het mobiele veldleger en stonden ter
beschikking  van  de  keizer,  of  één  van  zijn  militaire  aanvoerders:  de  magister  equitum en  de
magister peditum. In de vroegere historiografie werden de  limitanei vaak afgeschilderd als lokale
militie-eenheden die half boer, half soldaat waren. Tegenwoordig is er echter consensus dat ook de
grenstroepen reguliere eenheden getrainde soldaten waren die in praktijk niet moesten onderdoen

8 A.D. Lee, “Emperors and Generals in the Fourth Century,” in Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire 
in the Fourth Century AD, ed. Johannes Wienand (New York: Oxford University Press, 2015), 100-18.

9  Theodor Mommsen, “Das römische Militärwesen seit Diocletian.” Hermes 24 (1889): 260.
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voor de comitatenses. Wel werden ze vaak gelegerd in kleinere eenheden waardoor ze niet in staat
waren een grootschalige invasie tegen te houden, maar kleine plundertochten van groepen barbaren
konden ze gemakkelijk de baas.10 Over hoe de hervorming van het Romeinse leger in de vierde
eeuw tot stand kwam en de precieze hiërarchische structuur van de officieren bestaat tot op de dag
van vandaag nog onduidelijkheid.  De oorzaak hiervan is terug te vinden in de natuur van onze
bronnen. Een probleem dat historici van de oudheid wel vaker overkomt. Ten eerste moeten we ons
voor de periode vaak laten leiden door literaire bronnen. Hoewel zij ons de namen geven van hoge
officieren uit het Romeinse leger leggen ze hun precieze functie vaak niet uit. Daarnaast zijn ze ook
niet consequent in hun terminologie.11 Ten tweede is de belangrijkste administratieve bron over het
Romeinse leger in de late oudheid, de Notitia Dignitatum, problematisch op een cruciaal vlak voor
de studie van het Romeinse leger in de vierde eeuw. De Notitia geeft de structuur van het Romeinse
leger  in  westen   weer  aan  de  start  van  de  vijfde  eeuw.  We kunnen deze  situatie  niet  zomaar
extrapoleren naar momenten in de vierde eeuw Een belangrijk gevolg hiervan is  dat we slecht
geïnformeerd zijn over de evolutie van het ambt van de magister militum, wat zijn neerslag heeft in
het historisch onderzoek.

2 Relevantie van het onderzoek
Het  thema  van  de  paper  is  zoals  reeds  vermeld  de  relatie  tussen  de  keizer  en  zijn
opperbevelhebbers: de  magister peditum en de magister equitum. De focus op dit thema kan op
verschillende manieren verantwoord worden. Zoals al vermeld vormen zij een logisch focuspunt
voor  Vervolgens is het ook meldenswaardig dat er nog steeds geen grote studie omtrent magistri
militum gepubliceerd is.12 In chronologie zal dit onderzoek vooral kijken naar de tweede helft van
de vierde eeuw en zich specifiek toespitsten op de regeerperiode van Valentininianus  De reden voor
deze focus is tweeledig. Ten eerste werd het ambt van  magister militum pas geïntroduceerd door
Constantijn de Grote naar het einde van zijn regeerperiode in 337 Het gevolg hiervan is dat het
bronnenmateriaal over het militaire opperbevel in de eerste helft van de vierde eeuw zeer beperkt
is.13 

Ten tweede is de figuur van Valentinianus een interessante casus om te onderzoeken. Hiervoor zijn
drie grote redenen. Zoals vele Romeinse keizers uit de derde en vierde eeuw was Valentinianus
afkomstig uit een militair milieu.14 In tegenstelling echter tot veel van deze keizers kwam hij niet
aan de macht via usurpatie, maar door een compromis tussen de civiele en militaire facties aan het
hof na de plotse dood van keizer Jovianus die acht maand ervoor op gelijkaardige wijze aan de
macht kwam. Hiernaast kwam Valentinianus, met het kort intermezzo van Jovianus, aan de macht
na een lange periode waarin het Romeinse keizerschap werd geclaimd door de de dynastie van
Constantijn de Grote. Volgens Hebblewhite zorgde de dynastie voor een nieuw soort dynastieke

10 Adrian Goldsworthy, The complete Roman Army (Londen: Thames and Hudson, 2003), 251-60.
11 Hugh Elton, The Roman Empire in Late Antiquity: a Political and Military History (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018) 98.
12 De meest complete analyse van het ambt magister militum is terug te vinden in: Alexander Demandt, “Magister 

Militum,” RE Suppl. 12 (Stuttgart: Metzler, 1970), 553-790.
13 Lee, “Emperors and Generals,” 102-3.
14 Noel Lenski, Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D. (Berkeley: University of 

California Press, 2002), 45-6.
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legitimatie die de focus legde op de militaire competentie van de keizerlijke bloedlijn. Valentinianus
kwam aan de macht kort  na het overlijden Julianus, de laatste erfgenaam van de Constantijnse
dynastie.  Bewijs  dat  de  militaire  competentie  van  een  keizer  hoger  werd  aangeschreven  dan
erfopvolging wordt gegeven door de succesvolle usurpator Magnus Maximus. Hij kwam in 383 in
opstand tegen de zoon en opvolger van Valentinianus. Opvallend is dat Magnus Maximus snel de
steun  kreeg  van  een  groot  deel  van  het  leger,  waarschijnlijk  door  zijn  uitgebreide  militaire
ervaring.15 Het  feit  dat Valentinianus een compromiskeizer was,  aangevuld met  het  feit  dat een
keizer een succesvol generaal moest zijn om aanvaardbaar te zijn voor het leger, maakt hem tot een
interessante casus omdat hij volgens mij, meer dan voorgaande keizers, rekening moest houden met
zijn militaire elite. Volgens John Matthews was het het beleid van Valentinianus dat als eerste de
geprivilegieerde positie van de senatoriële klasse in Italië in gevaar stelde via de introductie van een
nieuwe mannen uit de gemilitariseerde zones aan de Donau en de Rijn. De senatoriële klasse van de
vierde eeuw had in Italië een erfelijk monopolie op de bestuurlijke posities. Ze stond los van de
keizerlijke militaire en administratieve klasse die Valentinianus prefereerde aangezien ze nog vrij
was van sterke, lokale banden die de landbezittende klasse in Italië kenmerkte.16 De militaire klasse
kan dus gezien worden als een sterk steunpunt van Valentinianus' regering.

Een laatste argument dat de specifieke keuze voor Valentinianus verantwoordt, is het feit dat hij een
in de moderne historiografie een sterk onderbelicht figuur is. Onderzoek naar de keizer spitst zich
vaak toe  op  enkele  sleutelmomenten  uit  zijn  regering,  zoals  bijvoorbeeld  zijn  troonsbestijging.
Grote monografieën die een uitgebreide analyse van Valentinianus' regering geven zijn beperkt.17

3 Methodologie
Het doel van deze masterscriptie is om te kijken op welke manier magistri militum benoemd werden
onder Valentinianus I.  Welke aanwijzingen zijn er richting een consequent beleid? De keuze voor
bepaalde personen als magister peditum of magister equitum kan interessante inzichten geven over
de relatie tussen de keizer en zijn militaire elite. Het voorziet een nieuwe, nog niet onderzochte
insteek  op  de  relatie  tussen  keizer  en  het  opperbevel.  Waren  het  kennissen  van  de  keizer  die
benoemd werden? Of was er een specifiek carrièreverloop die elke toekomstige  magister militum
aflegde voor hij het ambt bereikte? Het onderzoek zelf zal bestaan uit drie grote luiken. Er wordt
gestart met een uitgebreide analyse van de carrières van de zes magistri militum die dienen onder
Valentinianus I. Een goed overzicht van de levensloop van de opperbevelhebbers is essentieel om
de verklaringen te geven over het waarom zij worden aangesteld. De chronologische analyse zal
automatisch  leiden  tot  een  aantal  historiografische  vraagstukken  verbonden  aan  hun  carrières.
Aangezien  het  gevaarlijk  is  om conclusies  te  trekken uit  individuele  voorbeelden,  wordt  in  dit
onderdeel gewerkt met de prosopografische methode in het achterhoofd. De relevante biografische
data van de studiegroep, de magistri militum onder Valentinianus I, wordt systematisch verzameld. 

In  hoofdstuk  vijf  van  het  onderzoek volgt  dan  de  interpretatie  van  de  verzamelde  data  via  de
comparatieve methode. Op die manier kan gekeken worden welke kenmerken bepalend waren in de

15 Hebblewhite, The Emperor and the Army, 15-22.
16 John Matthews, Western Aristocracies and Imperial Court, A.D. 364-425, (Oxford: Clarendon Press, 1975), 33-55.
17 De meest uitgebreide is het onuitgegeven, en moeilijk te verkrijgen, doctoraat van Roger Tomlin, “The Emperor 

Valentinian” (PhD. Diss. Universiteit van Oxford, 1974). 
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keuze van individuen voor het ambt door Valentinianus. Naast hun carrièretraject  zal ook aandacht
besteed worden aan hun geografische en sociale afkomst en religie van de militairen, aangezien ook
deze mogelijks invloed hebben op het waarom zij gekozen werden voor het ambt. Om gelijkenissen
tussen het biografisch materiaal van de magistri militum te zoeken, zal gebruik gemaakt worden van
een  vragenlijst  waarbinnen  via  de  overeenkomstige  methode  gezocht  worden  naar
gemeenschappelijke kenmerken tussen de opperbevelhebbers om op die manier inzicht te geven in
het  'normale'  verloop  van  de  carrière  van  de  'gemiddelde'  magister  militum.  Het  comparatief
onderzoek heeft als centraal doel de besluitvormingsprocessen achter de aanstelling van de magistri
militum  te achterhalen.18 Om tendensen op langere bloot te leggen zal ier ook aandacht besteed
worden naar de benoeming van opperbevelhebbers bij de keizers die Valentinianus vooraf gingen,
specifiek Jovianus en Julianus. Op die manier kan gekeken worden of er grote verschillen zitten in
het waarom een bepaald persoon wordt aangesteld tot magister militum per keizer, of er eerder kan
gesproken worden van een soort vast carrièretraject en procedure tot benoeming dat gevolgd wordt
door verschillende keizers.

Het zesde, en laatste hoofdstuk van het onderzoek zal dan pogen een synthese te geven van de
relatie  tussen  Valentinianus  en  zijn  magistri  militum.  Wat  kan  Valentinianus'  keuzes  bij  het
aanstellen van magistri militum ons vertellen over zijn relatie met de hoge militaire klasse en zijn
machtspositie?  Er  zal  gewerkt  worden  aan  de  hand  van  drie  casussen  verbonden  aan  drie
sleutelmomenten in Valentinianus'  regering waar het militaire opperbevel een grote politieke rol
zich neemt. De eerste casus is de start van Valentinianus' regering, specifieker zijn verkiezing tot
keizer  en  de  verdeling  van de  hoogste  militairen  tussen  hem en  zijn  broer  Valens  in  Naïssus.
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan de ernstige ziekte die Valentinianus in 367 bijna velt.
Als reactie op de ziekte werden zowel de magister memoriae ,Rusticus Julianus, als Severus, de
toenmalige magister peditum, Severus, als mogelijke opvolger voorgedragen. Valentinianus herstelt
echter, en stelt zijn zoon Gratianus aan als co-augustus. De laatste casus focust op de dood van
Valentinianus en de daaropvolgende verheffing van de vierjarige Valentinianus II tot augustus, naast
zijn  broer  Gratianus,  door  enkele  figuren  uit  de  legertop.  Kijken  naar  de  aanstellingen  van
Valentinianus, en de acties van deze figuren uit de legertop kan interessante inzichten geven over de
politieke constellaties aan het hof die uit  de bronnen niet  altijd duidelijk naar voren komt.  Een
belangrijke leidraad vormt het artikel van Noel Lenski over de rol van de keizerlijke garde in de
keuze  op  Jovianus  tot  keizer  in  363.  Lenski  beargumenteert  dat  Jovianus  zijn  verheffing  tot
augustus te danken had aan een kleine factie binnen de scholae, en dat na zijn dood deze factie ook
sterk betrokken was bij de verkiezing van Valentinianus als zijn opvolger. Waar in de traditionele
literatuur  veel  aandacht  wordt  besteed  aan  de  zogenaamde  factie  der  Pannoniërs  als  politiek
machtsblok, zal hier beargumenteerd worden dat een factie van hoge militairen afkomstig uit de
scholae palatinae en de protectores domestici een grote politieke rol speelt tijdens de regering van
Valentinianus. 

18 Koenraad Verboven, Myriam Callier en Jan Dumolyn, “A Short Manual to the Art of Prosopography,” in 
Prosopography approaches and applications : a handbook, ed. K. S. B Keats-Rohan (Oxford: Unit for 
prosopographical research, 2007), 35-69.
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Hoofdstuk 2: Status quaestionis van het onderzoek
Voor wordt overgegaan naar het eigenlijke bronnenanalyse is het noodzakelijk om de secundaire
literatuur omtrent de thema's van het onderzoek onder de loep te nemen. Op die manier kan gekeken
worden naar de mogelijke evolutie en problemen in de historiografische tendensen. In dit hoofdstuk
zal ingegaan worden op drie grote thema's die verbonden zijn aan de onderzoeksvragen. Ten eerste
zal kort aandacht besteed worden aan de bevelstructuur van het Romeinse leger in de vierde eeuw.
Een  goed  besef  van  de  structuur,  organisatie  en  evolutie  van  het  laat-Romeinse  leger  en  haar
officierenkorps is essentieel voor een goede analyse van de carrières die de magistri militum onder
Valentinianus afleggen. Hieraan verbonden is de historiografie omtrent de  magistri militum zelf.
Waar en wanneer ligt de oorsprong van het ambt? Wat houdt de functie precies in? Wat is er reeds
onderzocht  en  wat  zijn  de  tendensen  en  discussiepunten  in  de  historiografische  vraagstukken
verbonden aan de hoogste militaire functie? Ten derde zal gekeken worden naar de historiografie
over keizer Valentinianus I. De redenering hieromtrent ligt in lijn met de twee voorgaande thema's. 

1 Het opperbevel van het Romeinse leger in de late oudheid
Het leger tijdens het principaat

In de eerste twee eeuwen van onze tijdsrekening was het leger vrijwel geheel gelegerd in grote,
stenen versterkte kampen die met elkaar verbonden waren via kleinere grensposten en op die manier
één grote defensieve limes vormden.19 Traditioneel wordt de sterkte van legioenen in deze periode
geschat op tussen de 5000-6000 man. Elk legioen werd geleid door een  legatus legionis uit  de
klasse  der  senatoren.  Deze  werden  aangesteld  door  de  keizer  zelf,  en  waren  dus  aan  hem
verantwoording schuldig, maar stonden onder het commando van de gouverneur van de provincie
waarin ze gelegerd werden. Legaten die bevel voerden over meerdere legioenen kwam normaal niet
voor.  De functie  van  legatus  legionis was  deel  van het  carrièretraject  dat  vele  jonge senatoren
aflegden.  Vaak  vervulden  ze  de  functie  voor  drie  jaar  waarna  ze  konden  hopen  op  de  meer
prestigieuze en lucratieve benoeming als provinciegouverneur. Het is belangrijk op te merken dat de
hoge officierenklasse van het Romeinse leger dus niet uit geschoolde militairen bestond. Ze werden
vaak aangesteld door hun hoge sociale status, rijkdom en relatie met de keizer.20

De Romeinse legioenen werden in veldslagen vaak ondersteunt door de auxilia, de hulptroepen. Zij
hadden hun basis  in de republikeinse periode waar ze bestonden uit  manschappen die geleverd
werden door de bondgenoten. Onder het bewind van Augustus en zijn opvolgers werden de auxilia
geleidelijk omgevormd tot reguliere beroepstroepen. Ze werden niet verdeeld in legioenen, maar in
eenheden sterk vergelijkbaar met de cohorten van de legioenen. Op die manier konden ze zich
sneller  en makkelijk verplaatsen doorheen het  rijk waar ze hun ondersteunende functie  konden
opnemen bij de legioenen indien nodig. Alle auxilia werden geleid door equites, de sociale klasse
juist onder de senatoren, en werden prefecten genoemd.21

19 Martinus Johannes Nicasie, Twilight of Empire. The Roman Army from the Reign of Diocletian Until the Battle of 
Adrianople
20 Pat Southern, The Roman Army. A Social & Institutional History, (New York: Oxford University Press, 2007), 98-
128.
21 Goldsworthy, The Complete Roman Army, 62-73.
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De turbulente derde eeuw

Zoals al vermeld is het Romeinse leger geen statisch gegeven. Het is een apparaat dat constant in
evolutie staat. Vanaf de late tweede eeuw zien we een verandering in de sociale samenstelling van
de hoge officieren.  Waar de functie van  legatus legionis vroeger vaak een opstap was naar een
hogere civiele functie, zien we een evolutie naar de scheiding tussen civiele en militaire carrières
van senatoren. Er treedt een soort specialisatie op. Ten tweede komt er vanaf de regeerperiode van
Marcus Aurelius (161 tot 180) een grotere druk op de rijksgrenzen, vooral aan de Rijn en de Donau.
De hevige oorlogsfrequentie leidt tot meer militair ervaren officieren. Onder Marcus Aurelius wordt
militaire  ervaring  een  belangrijker  kenmerk  dan  geboorterecht  of  status  om een  benoeming  te
krijgen als legaat of provinciegouverneur. Het gevolg hiervan is dat vaker officieren uit de  ordo
equites benoemd worden. Om het legaal te maken, worden zij vaak juist voor hun promotie door de
keizer in de ordo senatorius verheven. In de vroege derde eeuw worden de officieren uit de equites
nog talrijker.  Septimius Severus (193 tot 211) creëerde drie nieuwe legioenen. In plaats van de
traditionele senatoriële legaten, werden er prefecten uit de klasse der equites aan het hoofd van de
legioenen gesteld.22 Medio derde eeuw werd de dominantie van de equites in het militaire apparaat
wettelijk verankerd wanneer keizer Gallienus het senatoren verbiedt om nog militaire ambten op te
nemen.23

Naast een verandering in de samenstelling van de officierenklasse zijn er nog een aantal andere
belangrijke hervormingen en evoluties op te merken in de turbulente derde eeuw. Ten eerste zien
wordt  de  periode  gekenmerkt  door  een  grote  politieke  instabiliteit  waarin  keizers  maar  kort
regeerden, en vaker wel dan niet gewelddadig aan hun einde kwamen in een burgeroorlog. Keizers
brachten hun korte regeerperiodes dan ook vaak volledig op militaire campagnes uit. Tijdens deze
campagnes werden de keizers begeleid door een een veldleger dat ze tijdelijk hadden samengesteld
uit eenheden van legioenen verspreid over het gehele rijk. Door de constante oorlogsvoering kreeg
dit mobiele veldleger een semi-permanant karakter. Het gevolg hiervan was dat dit veldleger deel
werd van het keizerlijke huishouden. Oorspronkelijk stond dit keizerlijke huishouden gekend onder
de naam  comitatus, Door de toevoeging van dit veldleger aan de keizerlijke entourage werd de
betekenis van comitatus eerder een soort grote militaire escorte. Ten tweede had de creatie van deze
veldlegers als gevolg dat de limes verzwakt werd doordat eenheden werden overgeschakeld naar de
comitatus van keizers en usurpatoren.

De hervormingen van Diocletianus

De grote hervormingen die leiden tot het Romeinse leger ten tijde van Valentinianus hebben dus
reeds hun wortels in de derde eeuw. Er komt een scheiding van civiele en militaire carrières, de
senatoren worden uitgesloten van militaire ambten, de kiemen voor een scheiding tussen mobiele
veldlegers en de aan de grens gelegerde troepen zijn gelegd. De volgende belangrijke veranderingen
binnen het Romeinse leger zijn te situeren onder de regering van Diocletianus en de tetrarchie. De
context van de crisis van de derde eeuw speelt hier een belangrijke rol. De vijftig jaar na 235 waren
een  periode  van  grote  externe  druk  op  de  grenzen,  een  constante  burgeroorlog  doordat
legerafdelingen de ene troonpretendent na de andere naar voren schoven en economische malaise.

22 Southern, The Roman Army, 128.
23 Aur. Vict. 33-34.
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In de moderne historiografie wordt deze crisis van de derde eeuw als een belangrijk keerpunt in de
geschiedenis  van het  rijk.  De grote  uitdagingen zorgden voor  diepgaande hervormingen die  de
Romeinse samenleving op een aantal belangrijke punten zou transformeren. De start hiervoor werd
gegeven door de zogenaamde Illyrische keizers, militaire autocraten uit de Balkanprovincies uit de
late derde eeuw en mondde uit in de regering van Diocletianus en de tetrarchie. De tetrarchie hield
in  dat  Diocletianus  een  mede-Augusti aanstelde.  Elke  Augustus had  ook  een  onderkeizer,  een
Caesar, die ook zijn opvolger was. Zo werd gepoogd de beheersbaarheid van het rijk te vergroten.
In vroegere historiografie werd Diocletianus vaak voorgesteld als een grote hervormer die het leger
en  de  administratie  grondig  aanpaste  aan  de  nieuwe  uitdagingen  die  de  vierde  eeuw  stelde.24

Recenter  stelt  men  echter  dat  Diocletianus'  hervormingen  eerder  moeten  gezien  worden  als
consolidatie na de woelige tweede helft van de derde eeuw dan als echte innovatie.

Het leger onder Diocletianus' was nog sterk gelijkend op de situatie van de voorgaande eeuwen. De
legioenen waren nog steeds  grotendeels  gelegerd  in  versterkte  basissen  aan  de  grenzen,  en  de
legaten, hoewel nu  equites, stonden nog steeds onder bevel van provinciegouverneurs met zowel
militaire als civiele bevoegdheden. Wanneer er nood was aan een veldleger, dan werd dit nog steeds
grotendeels ad hoc gevormd door eenheden van legioenen aan de grens over te plaatsen. Toch zijn
er onder Diocletianus'  enkele belangrijke militaire evoluties op te merken die culmineren in de
regeerperiode van Constantijn de Grote tot het lager van de late oudheid zoals te herkennen in de
Notitia Dignitatum. Eerst en vooral zorgde hij voor een herstel van de grensverdediging door de
creatie  van  een  groot  aantal  legioenen,  tot  ongeveer  een  vijftigtal,  en  rekrutering  van  nieuwe
auxilia.25 A.H.M.  Jones  stelt  in  zijn  monumentale  werk  The  Later  Roman  Empire.  A  Social,
Economic  and  Administrative  Survey dat  de  nieuwe  legioenen  die  Diocletianus'  rekruteerde
dezelfde  grootte  hadden  als  de  legioenen  uit  het  principaat,  wat  een  grote  financiële  en
demografische  last  op de  maatschappij  bracht.26 Nu gaat  men er  echter  van  uit  dat  de  nieuwe
legioenen  waarschijnlijk  uit  1000  tot  1200  man  bestonden.  Kleinere  eenheden  konden  sneller
reageren op kleinschalige raids van over de grens, en ze konden de traditionele legioenen bijstaan
als mobiele ondersteuning. Er bestonden dus twee types legioenen. De oude legioenen die nominaal
bestonden  uit  6000  man,  en  nieuwe  mobielere  eenheden.27 De  nieuwere  eenheden  hadden
oorspronkelijk geen duidelijke classificatie. Ater worden ze  ripenses  genoemd, wat neerkomt op
troepen gelegerd aan rivierbanken.28 Er is ook bewijs dat Dioceltianu's een reactionair beleid had
tegenover de mobiele comitatus die hij geërfd had van de Illyrische soldatenkeizers door eenheden
terug over te plaatsen naar de grensgebieden en zo van de comitatus maar een klein onderdeel van
zijn troepenmacht te maken. Diocletianus' focus lag duidelijk op het herstel van de grenzen.

De volgende belangrijke stap was de processuele splitsing van civiele en militaire functies in de
grensprovincies. Diocletianus splitste de provincies in kleinere eenheden, en verdubbelde ze zo in
aantal. Tussen de tetrarchen en de provincies werden twee tussenlagen aangebracht. De provincies

24 F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, (Baarn:
Ambo, 1995), 358-60.
25 J.C. Mann, “Duces and Comites in the 4th century,” The Saxon Shore 18 (1977): 11.
26 A.H.M. Jones, The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administratibe Survey V.1, (Oxford: Blackwell, 

1964), 52-60.
27 Nicasie, Twilight of Empire, 68-9.
28 Mann, “Duces and Comites,” 11.
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werden  per  regio  samengevoegd  in  twaalf  diocesen  die  geleid  werden  door  een  vicarius.  De
diocesen werden dan verzameld  in  twee grote  administratieve  eenheden,  prefecturen die  geleid
werden door  een  praetoriaanse  prefect  die  nu enkel  nog civiele  bevoegdheden had.  Tijdens  de
regering van Constantijn zullen er uiteindelijk vier grote prefecturen zijn.29 Aan de start van zijn
regering is de civiele en militaire macht nog gecombineerd in het ambt van de provinciegouverneur
die vaak een senator was. Naar het einde van zijn regering worden grensprovincies bestuurd door
mannen met de titel praeses en de rang van vir perfectissimus, wat neerkomt iemand uit de orde van
de equites. De praeses bezit in de meeste gevallen ook het militaire opperbevel in zijn provincie.
Enkel in een klein aantal grensprovincies, die onder sterke militaire druk stonden, vinden we reeds
een splitsing tussen militaire  en civiele  macht  terug.  De nieuwe militaire  bevelhebbers  in  deze
provincies krijgen de titel  dux, en hebben ook de rang van vir perfectissimus.30 Hoewel de creatie
van het ambt dux toegekend kan worden aan Diocletianus stammen de meeste militaire duces uit de
regeerperiode  van  Constantijn  (306-337).31 Volgens  sommige  historici  was  het  doel  van  de
provinciale reorganisaties het elimineren van militaire opstandige provinciegouverneurs door hun
militaire bevoegdheden af te nemen, en ze controle te geven over kleinere gebieden. Jones toonde in
1964  echter  reeds  aan  dat  deze  verklaring  niet  afdoende  is.  Ten  eerste  hadden  de  meester
provinciegouverneurs ook voor Diocletianus geen leger ter beschikking aangezien zij grotendeels in
de  grensprovincies  gestationeerd  waren.  Ten  tweede  werd  de  splitsing  van civiele  en  militaire
bevoegdheden  in  provincies  pas  relatief  laat  in  Diocletianus'  regering  gestart,  en  ook  maar
gedeeltelijk  doorgevoerd.  Ten  derde  hadden  vele  van  de  duces controle  over  een  grotere
concentratie van troepen dan praeses aangezien zij vaak het bevel voerden over de legereenheden
van meerdere provincies.  Het beoogde doel van de hervormingen was een betere controle op de
administratie van de provincies door elke gouverneur een kleiner te controleren gebied te geven. Op
die  manier  werden  de  belastingen  efficiënter  geïnd  wat  nodig  was  om  het  grotere  leger  te
financieren.32

Het Romeinse leger onder Constantijn

Constantijn de Grote wordt in de moderne historiografie gezien als de grote vernieuwer die het
leger van de vierde eeuw in stelling bracht. Zijn eerste grote innovatie was de permanente splitsing
tussen een mobiel veldleger en de meer statische troepen aan de grenzen. Tot de tweede helft van
twintigste eeuw heerste er bij historici discussie of Diocletianus of Constantijn verantwoordelijk
was voor de splitsing tussen de comitatenses en de limitanei.  Volgens Theodor Mommsen was het
laat-Romeinse leger de gezamenlijke creatie van Diocletianus en Constantijn. De hervormingen van
Constantijn werden eerder gezien als een logische conclusie op de hervormingen doorgevoerd door
Diocletianus.33 Een tegengestelde visie werd in 1952 gegeven door Van Berchem in zijn L'Armée de
Diolcétien  et  La  Reforme  Constantinienne.  Via  een  comparatieve  studie  tussen  de  Notitia
Dignitatum en  archeologische  vondsten  in  het  oosten  van het  rijk,  kwam Van Berchem tot  de
conclusie dat het leger van Diocletianus amper verschilde van dat van Septimius Severus (193-211),

29 Jones, The Later Roman Empire, 42-59.
30 Mann, “Duces and Comites,” 12.
31 Dietrich Hoffmann, “Der Oberbefehl des spatrömischen heeres Im 4. Jahrhundert N. Chr. In Actes du IXᵉ Congrès 

international d'études sur les frontières romaines, eds. De Lacad (Keulen: Böhlau, 1974), 383-4.
32 Jones, The Later Roman Empire, 46-7.
33 Mommsen, “Das römische Militärwesen seit Diocletian.” 195-279.
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en dat Constantijn verantwoordelijk was voor de creatie van een permanent veldleger en dus voor
de scheiding tussen de comitatenses en de limitanei.34 In de recentere historiografie wordt de theorie
van Van Berchem universeel geaccepteerd. 

Constantijn is dus verantwoordelijk voor de creatie en uitbreiding van het permanente veldleger. In
oorsprong was dit een veldleger in praesenti. Het was altijd in de buurt van de keizer. Het bevel van
de  troepen  werd  toevertrouwd  aan  de  magister  peditum en  de  magister  equitum,  de
opperbevelhebber van de infanterie en de opperbevelhebber van de cavalerie. Oorspronkelijk was
het misschien de bedoeling dat de magister peditum enkel het bevel zou voeren over de infanterie
en de  magister equitum over de cavalerie, maar in de praktijk was dit niet het geval. Het is niet
volledig duidelijk of ze ook het bevel voerden over de verschillende  duces die verantwoordelijk
waren voor de limitanei gestationeerd aan de grenzen.

Binnen  de  comitatenses is  Constantijn  verantwoordelijk  voor  de  creatie  van  een  belangrijk
onderdeel, namelijk de scholae palatinae. Ze werden door de keizer aangesteld ter vervanging van
de oude Praetoriaanse garde in 312.35 Administratief stonden ze ter beschikking van de  magister
officiorum,  maar  de  facto  stonden  ze  vaak  onder  het  bevel  van  de  comes  domesticorum,  de
bevelhebber van de  protectores domestici.36 Ook in de bronnen worden beide groepen vaak aan
elkaar verbonden.37 Voor de rest is er weinig geweten over de scholares. We weten dat het allemaal
eenheden  cavalerie  waren,  en  dat  ze  na  de  dood  van  Constantijn  over  gingen  naar  zijn  zoon
Constantius II. Het staat zelfs niet vast of ze ook verbonden waren aan de hoven van zijn broers, en
wat hun precieze functie was.38 In 360 bestonden ze uit minstens vijf eenheden van vijfhonderd man
cavalerie. Elke groep werd geleid door een tribuun.39 

De vierde belangrijke innovatie was de introductie van de honoraire titel comes onder Constantijn.
De creatie van de titel had als doel om de traditionele orde der senatoren te verbinden aan de meer
recente civiele elite uit de keizerlijke ambtenarij. De titel werd uitgedeeld aan personen die volgens
de keizer goed dienst had geleverd.40 Ze was dus niet verbonden aan een specifiek ambt of functie,
maar wanneer men door de keizer in een bepaalde functie werd aangesteld, kon men de titel comes
als prefix gebruiken voor zijn titel. Het gevolg hiervan was dat de aanstelling tot een belangrijke
civiele of militaire post hand in hand begon te gaan met de benoeming tot comes.41 De titel zal wel
pas vanaf de tweede helft van de vierde eeuw een specifieke militaire connotatie krijgen. 

Bevelstructuur van het laat-Romeinse leger  in de Notitia Dignitatum en haar evolutie

De hervormingen doorgevoerd door Constantijn worden in de moderne historiografie gezien als de
basis voor de structuur van het Romeinse leger doorheen de vierde eeuw. Hoe dit leger precies

34 Denis Van Berchem, L'Armée de Dioclétien et La Reforme Constantinienne, (Parijs, Geuthner, 1952), 21-4, 108-11.
35 Noel Lenski, “The Election of Jovian and the Role of the Late Imperial Guards,” Klio: Beiträge zur Alten 

Geschichte 82 (2000): 503.
36  R. I. Frank, The Scholae Palatinae:The Palace Guards of The Later Roman Empire, (Rome: American Academy, 

1969), 88-90.
37 AM. 14.7.9., AM. 25.10.9. CTh. 8.7.9. en CTh. 12.1.38.
38 Jonathan Barlow en Peter Brennan, “Tribuni Scholarum Palatinarum c. A.D. 353-64: Ammianus Marcellinus and 

the Notitia Dignitatum,” Classical Quarterly 51 (2001), 241.
39 Lenski, “The Election of Jovian,” 503. 
40 Jones, The Later Roman Empire, 104-5.
41 Mann, “Duces and Comites” 13.
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georganiseerd was is echter veel minder duidelijk.  De reeds aangehaalde  Notitia Dignitatum, een
lijst  met  administratieve en militaire functies die  dateert  uit  de vroege vijfde eeuw, is  de beste
informatiebron. In die tijd was het militaire systeem echter volledig ontwikkeld, dus pogingen om
op basis daarvan de evoluties na Constantijn te reconstrueren, berusten grotendeels op giswerk.42

Voor  de  duidelijkheid  te  bewaren  lijkt  het  nuttig  om eerst  de  bevelstructuur  uit  de  Notitia te
beschrijven en daarna in te gaan op de belangrijkste tendensen die leiden tot de beschreven situatie.

Zoals  al  vermeld  is  Constantijn  grotendeels  verantwoordelijk  voor  de  splitsing  tussen  de
comitatenses en de limitanei gestationeerd aan de grenzen. De grenstroepen zijn verantwoordelijk
voor  het  tegenhouden  van  kleinschalige  plundertochten.  In  de  Notitia staan  de  verschillende
eenheden onder het bevel van duces, maar  sommigen worden geleid door een comes rei militaris.43

De  comitatenses hebben sinds Constantijn veel aan belang gewonnen. Hun bevelstructuur is dan
ook ingewikkelder geworden. In het westen zijn er twee magistri militum in praesenti. Zij voeren
het bevel over het veldleger dat in de nabijheid van de keizer verblijft. Hun ambten kunnen gezien
worden als de originele magistri peditum en equitum. Binnen de militaire hiërarchie bezitten zij de
hoogste  rang.  Juist  onder  hun  staat  de  zogenaamde  regionale  opperbevelhebber  in  Gallië,  de
magister militum per Gallias. Hij voert het bevel over het grote regionale veldleger gestationeerd in
die streken. Het veldleger is nog verder opgedeeld, en sommige eenheden comitatenses staan onder
het bevel van een  comes rei militaris.  Het is belangrijk om op te merken dat in het westen de
magister peditum de allerhoogste rang bezit in de bevelstructuur. Zowel de magister equitum in
praesenti, de regionale opperbevelhebber de comites rei militaris en de lokale duces. Er is dus geen
feitelijke scheiding in een hoofdstrijdmacht en verschillende regionale legers. In het oost-Romeinse
rijk is dit wel het geval. Hier zijn er vijf verschillende magistri militum. Ook hier is er een magister
peditum en een magister equitum in praesenti die het bevel voeren over het keizerlijke veldleger.
Daarnaast zijn er drie regionale magistri militum: één in Thracië (magister militum per Thracias) ,
één in het oosten (per Orientem) en één in Illyricum (per Illyricum).  In tegenstelling tot in het
westen zijn alle vijf de opperbevelhebbers gelijk in rang. Hier is er dus geen evolutie naar een
institutioneel dominante magister peditum.44

In de militaire hiërarchie van de Notitia Dignitatum staan de comites rei militaris dus juist onder de
magistri  militum  en  boven  de  verschillende duces.45 Zoals  reeds  vermeld  werd  de  titel
geïntroduceerd  door  Constantijn,  maar  ze  krijgt  een  specifiek  militaire  connotatie  onder  zijn
opvolgers. Zoals duidelijk werd uit de bovenstaande paragraaf zijn er verschillende soorten comites
rei militaris volgens de Notitia Dignitatum. Ten eerste zijn er de comites die enkel het bevel voeren
over kleine groepen  comitatenses. Voorbeelden zijn te vinden in Spanje en  Illyricum. Ten tweede
zijn er de enkel het bevel hebben over eenheden  limitanei. Ten derde zijn er comites die zowel
lokale  limitanei als  eenheden  comitatenses  aanvoeren,  zoals  bijvoorbeeld de  comes Africae.  De
precieze evolutie ervan is niet volledig duidelijk, maar over de grote lijnen heerst er wel consensus.

De originele miliaire functie van  comes rei militaris lijkt verbonden te zijn aan de  limitanei. Ze

42 Goldsworthy, The Complete Roman Army, 258. 
43 Elton, Warfare in Roman Europe, 200-3.
44 Hoffmann, “Der Oberbefehl des Spätrömischen Heeres im 4. Jahrhundert N.Chr.”  381-97.
45 Elton, Warfare in Roman Europe, 147.
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werken samen met de lokale duces en voerden het bevel over grotere eenheden grenstroepen.46 De
comites die het bevel voeren over zowel limitanei als comitatenses zijn het gevolg van crisissituaties
doorheen de vierde eeuw. Op bepaalde momenten werden er eenheden comitatenses naar een gebied
gestuurd waar de lokale  dux de situatie niet meer aankon. Met het arriveren werd de lokale  dux
benoemd  tot  comes,  of  werd  er  een  nieuwe  comes meegestuurd.47 Deze  zogenaamde
noodcommando's  waren  niet  altijd  blijvend.  Een  goed  voorbeeld  is  de  comes  per  Germaniam
Charietto  die  wordt  vermeld  door  Ammianus.48 De  functie  van  comes  per  Germaniam is  niet
aanwezig in de Notitia Dignitatum, wat wijst op een tijdelijk bevel. Sommigen werden echter niet
ontbonden nadat de crisis voorbij was, zoals bijvoorbeeld de comes Africae.49 De comites die enkel
het bevel voeren over eenheden comitatenses zijn het gevolg van de verdere regionalisering van het
veldleger door de keizers na Constantijn I.50

De belangrijkste evolutie die duidelijk wordt uit de Notitia Dignitatum is een grote regionalisering
van  het  veldleger.  Onder  Constantijn  was  het  veldleger  waarschijnlijk  veel  kleiner  en  minder
belangrijk dan de limitanei aan de grenzen. Met zijn dood wordt het veldleger in praesenti verdeeld
onder zijn drie zonen: Constantijn II, Constans en Constantius II. Elk kregen ze een deel van het rijk
onder  hun  hoede.  De  driedeling  was  echter  geen  lang  leven  beschoren,  en  tegen  353  was
Constantius II alleenheerser.51 De verschillende veldlegers en hun opperbevelhebbers werden echter
niet ontslagen door de keizer. In het westen was er een veldleger  in praesenti verbonden aan de
keizer. Het had zijn residentie in Milaan. Daarnaast werden regionale comitatenses gestationeerd in
Gallië en Illyricum.52 Elk onder het bevel van hun eigen magister militum. In het oosten is er een
veldleger in praesenti in Constantinopel en een regionale afdeling in het oosten.53 Het is belangrijk
om op te merken dat deze regionale opperbevelhebbers nog geen vastgelegde functie zijn. Zoals
verder  zal  besproken  worden  is  er  niet  altijd  nood  aan  een  magister  militum in  Gallië  of  in
Illyricum. Wanneer deze ambten vastgelegd worden is niet volledig duidelijk. Daarnaast is er onder
Constantius II en de daaropvolgende keizers ook de tendens om kleine eenheden veldtroepen onder
het bevel van een comes rei militaris te zetten in noodsituaties.54 Het is deze, voor ons, verwarrende
situatie waarin ook Valentinianus zich bevindt. De bevelstructuur van het Romeinse leger is in deze
periode constant in evolutie.

Een laatste  belangrijkste  groep die  rond het  midden van de vierde  eeuw het  licht  ziet  zijn  de
protectores  domestici.  Er  waren  twee  soorten  protectores.  De  eerste,  en  oudste,  vorm  waren
officieren die die door hun voorname dienst waren opgeklommen door de rangen.55 In de vierde
eeuw zijn er verschillende van deze voorbeelden te vinden, ook Gratianus Maior,  de vader van

46 Mann, “Duces and Comites,” 
47 Jones, The Later Roman Empire, 1091.
48 AM. 27.1.2.
49 Elton, Warfare in Roman Europe, 213-4.
50 Mann, “Duces and Comites,” 
51 PLRE I, “Constantius 12”, 227.
52 Illyricum gaat pas vanaf Theodosius I deel uitmaken van het oostelijke deel van het rijk. 
53 Mann, “Duces and Comites,” 13.
54 Elton, Warfare in Roman Europe, 216.
55 Frank Trombley, “Ammianus Marcellinus and Fourth-Century Warfare. A Protector's approach to historical 

narrative,” in The late Roman world and its Historian : Interpreting Ammianus Marcellinus, eds. Jan Willem 
Drijvers en David Hunt, (Londen: Routledge, 1999), 17.
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Valentinianus,  raakte  op  die  manier  gepromoveerd  vanuit  de  basisrangen.56 Via  de  Codex
Theodosianus weten we dat de normale protectores verschillende politionele taken verrichtten. Zo
waren ze verantwoordelijk voor het controleren van goederen die via rivieren het rijk verlieten naar
barbaricum.57 Vanaf de tweede helft van de vierde eeuw treden ook jonge mannen zonder militaire
ervaring toe tot de rangen der protectores. Deze mannen werden aangesteld vanwege hun familiale
connecties en in de praktijk werd deze groep een belangrijke rekruteringspoel voor toekomstige
hoge militaire functies. Zij werden aangeduid als de protectores domestici, de protectores 'van het
keizerlijke  huishouden,'  en  ze  hadden  hun  eigen  bevelhebber:  de  comes  domesticorum.  Het  is
belangrijk  om  op  te  merken  dat  ze,  net  zoals  de  scholae  palatinae,  buiten  de  traditionele
bevelstructuur van het leger. De domestici en de traditionele protectores waren in theorie gelijk van
rang, maar de domestici hadden een grotere kans op verdere promotie, deels door hun jonge leeftijd,
maar  ook  via  hun  politieke  connecties.  De  protectores  domestici werden  vooral  ingezet  als
stafofficieren bij verschillende hoge militaire bevelhebbers. De carrière van Ammianus Marcellinus
is hier een voorbeeld van.58

2 Historiografie omtrent de magistri militum
Zoals duidelijk werd uit het vorige onderdeel is de evolutie van het Romeinse leger in de vierde
eeuw een verre van uitgeklaarde zaak. De historiografie over het onderwerp heeft dan ook vooral
een institutionele focus en spitst zich toe op het vastleggen van de onderlinge hiërarchie tussen de
opperbevelhebbers. De eerste 'moderne' studie over het onderwerp is van Theodoor Mommsen uit
1889. Hij gaf een volledig overzicht van de ontwikkeling van het ambt. De creatie van de functie
was volgens hem toe te schrijven aan Constantijn I. Hun doel was het leiden van het veldleger onder
het  bevel  van de keizer.  De ontwikkeling van de zogenaamde  Sprengelgeneralen,  de  regionale
magistri militum, waren op het conto van zijn zonen te schrijven. Toen het rijk onder hun drie werd
verdeeld, trad er ook een regionalisering van het veldleger op. Elk van de drie keizers had ook zijn
eigen  magister equitum en  magister peditum.  Wanneer Constantius II het rijk enkele jaren later
terug herenigd, worden de verschillende opperbevelhebbers niet ontslagen. De magistri militum die
het veldleger in de nabijheid van de keizer behouden zo de functie van  in prasenti. De anderen
worden  meer  regionale  opperbevelhebbers.  Deze  Sprengelgeneralen  waren  in  rang  wel
ondergeschikt aan de  magister equitum en  magister peditum in praesenti. Met het aantreden van
Theodosius komt er verandering volgt de decentralisering van het militaire opperbevel in het oost-
Romeinse rijk.  De Sprengelgeneralen worden gelijk in rang gesteld met de  magistri  militum in
praesenti.  Volgens Mommsen had oospronkelijk  de  magister  peditum voorrang op de  magister
equitum. Stilicho zorgt volgens hem dan ook voor een verankering van deze situatie in het Westen,
waar de functie van magister peditum evolueert tot die van magister utriusque militiae.59

De stellingen geponeerd door Mommsen werden lange tijd aanvaard.60 Een uitdaging van zijn these
kwam er pas in 1930 door W. Ensslin. Over de creatie en evolutie van het ambt sluit hij zich aan bij

56 AM. 30.7.1-3.
57 CTh. 7.16.3. 
58 Trombley, “ Ammianus Marcellinus and Fourth-Century Warfare,” 16-7.
59 Mommsen, “Das römische Militärwesen seit Diocletian,” 195-279.
60 Sommige onderdelen van zijn these, zoals de creatie van het ambt door Constantijn en de regionalisering van het 

veldleger, worden ook vandaag nog ondersteund.
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Mommsen. Hij verschilt wel van mening over de onderlinge hiërarchie tussen de magistri militum.
Volgens hem had oorspronkelijk de magister equitum in praesenti voorrang op magister peditum in
praesenti.  Hij  baseert zijn argument daarbij op drie zaken. Ten eerste op de vermelding van de
functie magister equitum et peditum in verschillende administratieve en literaire bronnen.61 Volgens
Ensslin is het hierbij van belang dat binnen de functie equitum voor peditum geplaatst wordt. Ten
tweede zijn er volgens Ensslin geen voorbeelden van van magistri equitum die benoemd worden tot
magistri  peditum.   Het omgekeerde komt wel voor.  Ensslin haalt  hierbij  het voorbeeld aan van
Victor die eerst  magister peditum is en later wordt benoemd tot  magister equitum. Hij ziet hierin
een promotie.62 Ensslin gaat in zijn artikel wel voorbij aan het voorbeeld van Dagalaifus. 

Een derde visie  werd in  1936 gegeven door  A.  Hoepffner.  Volgens hem waren beide  magistri
militum in praesenti oorspronkeliijk gelijkwaardig in rang. De twee argumenten van Ensslin wordt
onderuit gehaald. Ten eerste zijn de vermeldingen van magister equitum et peditum in de bronnen
geen bewijs voor de voorrang van de opperbevelhebber van de cavalerie, maar wordt binnen de
terminologie gewoon de alfabetische volgorde toegepast. Ten tweede erkent hij het voorbeeld van
Victor, maar een uitzondering maakt nog geen regel. De gelijkwaardigheid van beide functies heeft
volgens Hoepffner zijn basis in het principe van collegialiteit, wat vaak voorkwam in het Romeinse
rijk. Beide ambten werden door Constantijn gecreëerd om de macht van de praetoriaanse prefecten
in  te  perken.  Het  is  dan  ook  logisch  dat  er  twee  opperbevelhebbers  waren  om elkaar  nieuw
verkregen  macht  in  te  perken.  Ten  tweede  hebben  beide  functies,  ondanks  de  verschillende
titulatuur  praktisch  dezelfde  inhoud.  Ze  voeren  beiden  het  bevel  over  de  afdelingen  van  het
veldleger.  Het  is  deze  gelijkwaadigheid  in  rang  die  volgens  hem leidt  tot  de  vermelding  van
magister equitum et peditum. Verandering in het westen komt er volgens Hoepffner met de magister
peditum Merobaudes onder keizer Gratianus (375 tot 383). Hij op de keizer wendt zijn grote invloed
aan om hiërarchisch de  bovenhand te  krijgen.   Hij  ziet  Merobaudes  als  de  eerste  zogenaamde
Generalissimo van het west-Romeinse rijk.63 

Sinds de studie van Hoepffner zijn de belangrijkste stellingen over de hiërarchie van de  magistri
militum niet meer veranderd. De laatste grote synthese van het ambt is het lemma uit de Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft  geschreven door Alexander Demandt in
1970.  De  meeste  stellingen  van  Mommsen  houden  ook  bij  hem  stand,  en  de  these  over  de
gelijkwaardigheid in rang van Hoepffner wordt overgenomen. Belangrijker is zijn vraag naar wie
allemaal het ambt vervuld in de vierde en vijfde eeuw.64

61 AM. 26.8.8. vermeldt Lucillianus als magister equitum et peditum. Ook verschillende decreten in de Codex 
Theodosianus vinden we ze terug: 

62 W. Ensslin, “Zum Heermeisteramt des spätrömischen Reiches,” Klio: Beiträge zur Alten Geschichte 6 (1930): 102-
47.

63 A. Hoepffner, “Les magistri militum praesentales au IVᵉ siècle,”  Byzantinische Zeitschrift 11 (1936): 483-98.
64 Alexander Demandt, “Magister Militum,” RE Suppl. 12, (Stuttgart: Metzler, 2007), 553-790.
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3 Valentinianus I in de moderne historiografie
Valentinianus: een korte biografie

Valentinianus wordt in 321 geboren in het stadje Cibalae in Pannonië.  Zijn vader, Gratianus, trad
als jonge man in legerdienst en maakte carrière als  protector domesticus  en later tribuun. Onder
Constantius II wordt hij benoemd tot comes Africae en later als comes Britanniae.65 Echter in 350
komt de comes Magnentius in Gallië in opstand tegen Constans. Magnentius krijgt snel de steun van
de belangrijke legereenheden in het westen van het rijk. Constans sneuvelt in zijn vlucht naar het
oosten.  De reactie  van Constantius  volgt  echter  snel.  Hij  leidt  zijn troepen naar  het  westen en
verslaat Magnentius enkele malen tot hij definitief het onderspit delft in de slag bij Mons Seleucus
in 353. De opstand van Magnentius had schadelijke gevolgen voor de carrière van Gratianus. Hij
wordt beschuldigd van steun aan de opstand en zijn bezit wordt geconfisqueerd.66 Valentinianus zelf
lijkt de dans te ontspringen, want volgens Ammianus Marcellinus leidt hij in 357 een cavalerie-
eenheid  als  tribuun.67 Kort  na  datum  wordt  hij  echter  oneervol  terug  naar  huis  gestuurd.  Hij
behoudt  wel  zijn  titel  van tribuun.  De reden voor  zijn  plotse ontslag is  niet  volledig  duidelijk
Volgens Christelijke auteurs uit de vijfde eeuw werd hij weggestuurd door Julianus omwille van
zijn christelijke geloof.68 In de moderne historiografie werd deze bewering lange tijd aanvaard.69

Recenter echter gaat men ervan uit dat Valentinianus het slachtoffer werd van de spanningen tussen
Constantius en zijn caesar Julianus tijdens de campagnes in Gallië. Julianus toonde zich verrassend
als een competente generaal tegen de Franken. Constantius'  magister peditum Barbatio werd door
Julianus opgedragen om de plunderende  Laeti te onderscheppen voor ze Romeinse grondgebied
konden  ontvluchten  over  de  Rijn.  De  hinderlaag  mislukte  echter  door  verraad  van  Barbatio.
Valentinianus,  verantwoordelijk  voor  de  cavalerie-eenheid  die  een  deel  van  de  Laeti moest
onderscheppen,  kreeg de schuld.  Wat  Valentinianus in  de  periode  357 tot  363.  Uitvoert  is  niet
duidelijk.70 

Julianus  sneuvelt  in  363  in  het  midden  van  zijn  expeditie  op  Perzisch  grondgebied.  De
expeditiemacht  verkeert  in  de  unieke  positie  om  als  eerste  een  keizer  aan  te  duiden.  Het
consistorium komt bijeen en probeert tot een vergelijk te komen. Uiteindelijk wordt Jovianus, de
eerste onder de protectores domestici,  tot  keizer aangesteld.71 De bronnen variëren echter in de
manier waarop Jovianus het keizerschap verkrijgt. Ammianus, die zelf deelnam aan de expeditie
van Julianus, vermeld hoe Jovianus, buiten medeweten van het consistorium, door een kleine groep
soldaten  worden  uitgeroepen  tot  augustus.72 Volgens  Eutropius  en  Zosimus  wordt  hij  echter
unaniem door het leger geaccepteerd.73 

65 Walter Heering, “Kaiser Valentinian I,” (PhD Diss., Universiteit Jena, 1927), 7-8.
66 Noel Lenski, Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century AD, (Berkeley: University of 

California Press, 2003), 38-46.
67 AM. 16.2.6-7.
68 Philostorgius 7.7 en Soz. 6.6.
69 De visie dat Valentinianus zijn militaire functies moest neerleggen omwille van zijn Christelijke geloof is nog terug 

te vinden in Jones: The Later Roman Empire, 139.
70 Roger Tomlin, “The Emperor Valentinian,” (PhD Diss., Universiteit van Oxford, 1974), 13-5.
71 PLRE I, “Iovianus 3”, 461.
72 AM. 25.5.4-6.
73 Zos. 3.30.1. en Eutrop. 10.17.
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Met het aantreden van Jovianus wordt Valentinianus opnieuw opgeroepen. Jovianus sluit snel een
vredesverdrag met Shapur. Het verdrag was vrij nadelig voor de Romeinen. Niet enkel de gebieden
veroverd door Julianus, maar virtueel alle veroveringen in Mesopotamië sinds Septimius Severus
werden overgedragen aan de Perzen. Vooral de overdrage van de strategische belangrijk gelegen
stad Nisibis werd als pijnlijk ervaren. Het 'nadelige' verdrag gaf Jovianus echter ademruimte om
zijn positie als keizer te consolideren.  Hij vertrekt met zijn leger naar Constantinopel, maar stopt in
Antiochië en Ankara. In Ankara verheft hij zijn babyzoontje Varronianus tot caesar. Jovianus sterft
plots voor hij Constantinopel kan bereiken. Hij had acht maanden geregeerd.74 

Wederom was de Romeinse wereld keizerloos. Jovianus had geen duidelijke opvolger aangeduid, en
zijn zoontje was nog te jong om te regeren. Wederom hadden de militaire en civiele elite de kans
om als eerste een keizer te nomineren. Ze kwamen samen in Nicea. Er werden twee kandidaten
voorgesteld. De eerste was de Pannonische Equitius, op dat moment tribuun van de schola prima
scutariorum.  Hij werd echter snel afgekeurd vanwege zijn boerse afkomst. De tweede kandidaat
was Januarius, een bloedverwant van Jovianus, die op dat moment een administratieve functie in
Illyricum vervulde. Hij was echter te ver weg om een serieuze kandidaat te zijn. Uiteindelijk werd
Valentinianus, tribuun van de schola secunda scutariorum, aanvaard door alle aanwezige partijen.
Op het moment van zijn verkiezing was Valentinianus nog in Ankara. Via een boodschapper werd
hij op de hoogte gesteld, waarna hij op 24 februari 364 arriveerde in Nicea. De volgende dag werd
hij formeel voorgesteld aan de troepen. Tijdens zijn toespraak wordt hij echter onderbroken door
geroezemoes uit de gelederen. De juist aangestelde magister peditum Dagalaifus maakt de suggestie
dat Valentinianus een medekeizer moet kiezen. Het was in de vierde eeuw praktisch de norm dat het
rijk geregeerd werd door meer dan één keizer. De keuze viel al snel op zijn jongere broer Valens.
Beide broers reisden snel naar Nicomedia waar ze de keizerlijke administratie en het leger in twee
deelden en elk vertrokken naar hun deel van het rijk. Het was de laatste keer dat de broers elkaar
zouden zien.75 

In de volgende jaren hield Valentinianus vooral residentie in de Milaan, Parijs en later Trier. De
focus van zijn militair beleid was het versterken van de limes aan de Rijn. Hij voerde verschillende
succesvolle campagnes tegen de Franken en Alemannen.76 In 366 vond in Britannia de zogenaamde
'Barbaarse Samenzwering' plaats. De start werd gegeven door enkele legereenheden aan de grens
met  Caledonië.  Groepen  Picten  trokken  ongestoord  al  plunderend  de  grens  over.  Tegelijkertijd
staken Kelten uit Hibernia en Saksische piraten de zee over in verschillende plunderende golven.
Het  Romeinse  garnizoen  werd  overweldigd  en  de  verantwoordelijke  comes sneuvelde.
Valentinianus was op het moment van de invallen druk bezig met campagnes tegen de Alamanni.
De  magister  equitum Jovinus  werd naar  het  eiland gestuurd  om de ernst  van  de  situatie  in  te
schatten.  Hij  vroeg  al  snel  om  versterkingen.  Als  reactie  werd  Jovinus  teruggeroepen  om  te
assisteren tegen de Alamanni en de comes Theodosius, vader van de latere gelijknamige keizer, met
enkele contingenten comitatenses naar het eiland te sturen. Theodosius slaagde al snel in zijn missie
om orde op zaken te stellen in Britannia en in 368 keert hij terug naar Rome. Als beloning voor zijn

74 PLRE I, “Iovianus 3”, 461.
75 Tomlin, “ The Emperor Valentinian,” 23-60.
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succesvolle  campagne wordt  hij  benoemd tot  magister  equitum.77 Naast  militaire  campagnes  in
Britannia en aan de Rijngrens moest Valentinianus ook optreden tegen de opstand van Firmus in
Noord-Afrika en tegen de Quadi en Sarmatiërs in Illyricum. In 375 sterft Valentinianus aan een
beroerte die hij krijgt in een woede-uitbarsting tegen een delegatie van de Quadi die voorwaarden
zocht voor een vredesverdrag. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Gratianus.78

Op civiel vlak voerde Valentinianus en Valens enkele belangrijke hervormingen door. Ten eerste
werd de  ordo senatorius sterk  uitgebreid  met  zogenaamde nieuwe mannen uit  het  leger  en  de
keizerlijke  administratie.  Ten  tweede  werd  het  bezit  van  de  curiales opnieuw  geconfiqueerd.
Julianus had tijdens zijn regering gepoogd om de traditionele positie van de curiales te behouden en
hun bezit, dat door Constantijn en zijn zonen in beslag was, teruggegeven. Valentinianus zorgde er
wel voor dat  de curiales een deel van de opbrengsten mochten houden voor de restauratie  van
openbare gebouwen en andere publieke kosten. Beide keizers focusten ook op financieel beleid, en
kosten van de staat werden gehalveerd.79 

Valentinianus en de moderne historiografie

De moderne  historiografie  omtrent  Valentinianus  is  zoals  reeds  vermeld  schaars.  Dit  is  eerder
uitzonderlijk  aangezien  er  voldoende  bronnenmateriaal  is  om  een  coherent  narratief  van
Valentinianus zijn regering samen te stellen. Er zijn maar drie grote studies die de regeerperiode van
de keizer onder de loep nemen. De eerste is het ongepubliceerde doctoraat van de Duitse Walter
Heering uit 1927. In zijn inleiding vermeldt Heering hoe Valentinianus in de moderne historiografie
opvallend weinig behandeld is. Sindsdien is er weinig veranderd. Het doel van zijn doctoraat was
enerzijds een karakterschets van de keizer en een correcte chronologie van zijn regering te geven.
Hij steunt sterk op Ammianus Marcellinus die hij geheel in traditie een “unbefangene Kritiker”
noemt. De met strijd gevulde regeerperiode geeft reeds een goede indruk van het karakter van de
keizer. Hij geeft een moderne versie van het portret gegeven door Ammianus. Valentinianus als een
goed soldaat, een krachtig heerser, maar ook wreed met een aanleg voor plotse woede-aanvallen.80

De tweede omvangrijke studie is het eveneens ongepubliceerde doctoraat van Roger Tomlin uit
1974. Tomlin geeft een diepgaande analyse van Valentinianus' regering. De nadruk ligt vooral op
zijn militaire campagnes, met speciale aandacht voor archeologisch bewijs van de burgi, versterkte
wachtposten,  waarmee  de  grenzen  aan  de  Rijn  en  Donau  versterkt  werden.  Daarnaast  besteed
tomlin ook veel aandacht aan de manier waarop Valentinianus zijn administratie samenstelt. Zijn
conclusie is dat Valentinianus, net zoals Constantius II, bij het de aanstelling van hoge ambten veel
belang hechte aan anciënniteit. Zijn aandacht gaat hier wel vooral naar de civiele posities.81 Wie er
benoemd wordt op hoge militaire posten krijgt ook voldoende aandacht, maar er wordt geen analyse
gemaakt van hun achtergrond en wat specifiek hun benoeming bepaalde.82 In het algemeen vormt
Tomlins  doctoraat  een  goed  basiswerk  voor  de  studie  naar  Valentinianus,  maar  sindsdien  is  er
weinig tot geen historiografische navolging.

77 Tomlin, “ The Emperor Valentinian,” 56-72. 
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Een derde vermeldenswaardig boek waar Valentinianus aan bod komt is  Failure of Empire: Valens
and the Roman State in the Fourth Century AD uit 2003. Hoewel het werk focust op de regering
van Valens in het oosten van het rijk, wordt er logischerwijs ook aandacht besteed aan aspecten van
Valentinianus heerschappij. Lenski's these is vrij vrij simpel gesteld dat Valens de verkeerde man op
de  verkeerde  plaats  was.  Hij  voldeed  op  geen  enkele  manier  aan  het  vierde  eeuwse
verwachtingspatroon verbonden aan het keizerschap. In tegenstelling tot zijn broer was hij geen
succesvol militair, had geen klassieke opleiding gehad en sprak geen Grieks. Hij kreeg dan ook op
geen enkel moment volledige controle over zijn deel van het rijk. Valens was op alle vlakken de
ondergeschikte van zijn broer. Lenski hecht in zijn werk op een bijan Baudeliaanse manier veel
belang aan de impact van de geografie en economie van Pannonië op de jonge Valentinianus en
Valens.  Belangrijk  is  ook  stelling  dat  Valentinianus  volgens  Lenski  een  Anti-Germaans  beleid
voerde. Er werden straffen gegeven aan personen die trouwden met een barbaar,83 en er is bewijs
voor  restricties op internationale handel.84 Men kan zich echter de vraag stellen hoe hoge officieren
van barbaarse afkomst in dit plaatje passen? Zo werd de Frank Merobaudes kort voor Valentinianus'
dood aangesteld als magister peditum.

Naast  deze drie  monografieën zijn  er  wel  enkele  kleinere  studies  over  specifieke  aspecten van
Valentinianus' regeerperiode. Enerzijds is er het artikel van David Woods over de vroege militaire
carrière  van Valentinianus,  en  specifiek  welke  functie  hij  had  op het  moment  dat  hij  oneervol
ontslagen  wordt  door  Constantius  II  in  357.  Ammianus  Marcellinus  informeert  ons  wel  dat
Valentinianus op het  moment van zijn ontslag de rang van tribuun bezat,  maar  niet  van welke
eenheid.85 Volgens Woods nam Valentinianianus als jonge twintiger dienst bij de scholae palatinae.
Hij maakte carrière door de rangen en was in 357 waarschijnlijk tribuun van een regiment van de
scholae palatinae.86 De verkiezing van Valentinianus tot keizer na de plotse dood van Jovianus is
een  ander  onderwerp  dat  toch  enige  aandacht  krijgt  in  de  modern  historiografie.  Zijn
troonsbestijging  is  vrij  uniek  omdat  Valentinianus  via  concensus  tussen  de  administratieve  en
militaire elites aan de macht kwam, en niet via een opstand of het principe van erfopvolging. De
traditionele verklaring luidt dat Valentinianus verkozen werd doordat een Pannonische factie aan het
hof er  in  slaagde om iemand uit  hun eigen rangen verkozen te  krijgen.  Volgens Tomlin raakte
Jovianus  haast  per  ongeluk  verkozen  tot  keizer.  Na  de  dood  van  Julianus  waren  en  twee
rivaliserende facties  aan het  mobiele  hof.  Enerzijds  waren er  de “overlevende” aanhangers  van
Constantius.  Zij  werden  geleid  door  de  invloedrijke  comes Arinthaeus.  Daarnaast  was  er  de
grotendeels  Gallische factie  van Julianus  met  als  belangrijkste  vertegenwoordigers  de  magister
equitum Nevitta en de comes domesticorum Dagalaifus. Jovianus, op dat moment een officier van
de scholae palatinae, was aanvaardbaar voor beide facties op dat moment. Als keizer promoveerde
Jovianus dan ook vertegenwoordigers van beide kampen op belangrijke militaire en administratieve
posities. De dood van Jovianus had dan ook wederom een soort status quo aan het keizerloze hof
teweeg  gebracht.  Opnieuw moest  een  keizer  aangesteld  worden.  Valentinianus  raakte  verkozen
doordat de Pannonische factie, geleid door Leo en Equitius, hem naar voor schoof. Hij verkreeg de
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steun van zowel Arinthaeus als Dagalaifus. In ruil kregen beide mannen dan ook hoge functies.
Dagalaifus diende als magister peditum in het westen, Arinthaues vervulde dezelfde functie in het
oosten onder Valens.87 Recenter schoof Cristian Olariu licht  verklaring naar voor Valentinianus'
verkiezing  tot  keizer.  Volgens  hem  was  er  amper  sprake  van  een  Pannonische  factie  voor
Valentinianus. De keuze voor Valentinianus had dan ook weinig te maken met zijn Pannonische
connecties,  maar  was  vooral  te  danken  aan  de  invloed  van  Datianus.  Datianus  bezat  onder
Constantius II de prestigieuze titel van Patricius, maar geen officiële functie. Volgens Olariu was hij
echter één van de keizers belangrijkste vrienden. Tijdens de regering van Julianus raakt hij uit het
zicht, maar hij verschijnt opnieuw ten tonele aan de zijde van Jovianus. Olariu volgt Tomlin in het
idee dat er bij  de dood van Jovianus twee rivaliserende facties aan het hof zijn. De Pannoniërs
spelen volgens Olariu echter geen rol van betekenis in de keuze voor Valentinianus. Het was de
steun  van  Datianus  die  de  doorslag  gaf.  Net  zoals  Jovianus  was  Valentinianus  relatief
onbelangrijk.88 Hij  was  dus  geen  gevaar  voor  één  van  de  facties  en  dus  een  ideale
compromiskandidaat. Volgens Olariu kende Datianus de jonge Valentinianus door het feit dat ze
beiden in Ancyra resideerden, en zag hij hem als een ideale kandidaat.89 

Een belangrijke studie voor het onderzoek is het artikel van Noel Lenski 'The Election of Jovian
and the Role of the Late Imperial Guards' De troonsbestijging van Jovianus, en zijn regeerperiode
in  het  algemeen,  zijn  maar  zelden  het  onderwerp  van  historiografische  studie.90 Lenski
beargumenteert  op  overtuigende  wijze  dat  Jovianus  door  de  factie  van  de  keizerlijke  garde,
bestaande uit  de  protectores domestici en de  scholae palatinae,  naar voren werd geschoven als
keizer zonder medeweten van het  consistorium dat in beraad was om zijn eigen kandidaat naar
voren  te  schuiven.  Zij  werden  in  snelheid  gepakt,  en  hadden  weinig  keuze  dan  Jovianus'
kandidatuur te aanvaardden. Zoals reeds vermeld waren de  protectores domestici  een korps van
stafofficieren.  Lenski  volgt  het  idee  dat  het  korps  de  belangrijkste  rekruteringspoel  was  van
officieren voor de verschillende legereenheden. Protectores stonden vaak dicht bij de keizer, en ze
hadden  hem  allemaal  persoonlijk  ontmoet  via  een  ceremonie  waar  toekomstige  protector het
privilege kreeg om te knielen en de paarse mantel van de keizer te kussen. Julianus bracht echter
drastische verandering. Een wet uit 362 toont hoe de keizer een deel van de protectores domestici
ontslaat van hun plicht.91 Julianus behield maar een korps van honderd  protectores domestici. Er
zijn verschillende redenen voor de keizers beperking op het korps. Ten eerste passen ze in zijn
programma besparingen binnen de keizerlijke administratie. Er zijn echter ook meer persoonlijke
motieven. Enkele protectores waren betrokken bij clandestiene operaties de leidden tot de executie
van de broer van Julianus, de  caesar Gallus onder Constantius II.  Met deze besparingen in het
achterhoofd is het niet vreemd dat een factie van protectores en scholae palatinae kort na de keizers
dood hun verloren gegane invloed opnieuw probeerden te consolideren. Wanneer men kijkt naar de
keizers die na Julianus volgen, dan wint deze stelling aan geloofwaardigheid. Jovianus was voor
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zijn aanstelling tot keizer zelf  primicerius domesticorum.  De bronnen vermeldden echter dat de
reputatie van Jovianus' vader Varronianus de doorslag gaf bij zijn verheffing.92 Varronianus had ook
carrière gemaakt binnen de scholae palatinae en was op een bepaald moment comes domesticorum
geweest. Wanneer ook Jovianus onverwachts sterft, neemt het consistorium geen risico, en worden
vertegenwoordigers van de protectores domestici en de scholae palatinae betrokken in de beslissing
wie keizer moet worden wat leidt tot de verkiezing van Valentinianus.93 De these van Lenski is
belangrijk want in tegenstelling tot Olariu ziet hij de aanstelling van Jovianus dus niet als bijna per
ongeluk.  Hij  was geen consensuskandidaat,  maar  werd het  consistorium opgedrongen door  een
groep protectores en scholae palatinae. Een groep die, zoals beargumenteerd zal worden, ook onder
Valentinianus en Valens een invloedrijke rol zal spelen.

Een laatste focuspunt in de historiografie omtrent Valentinianus is zijn relatie met de elites van het
rijk. Het reeds aangehaalde boek van Matthews stelt de these vooruit dat Valentinianus bepalend
was in de introductie van nieuwe mannen uit de gemilitariseerde provincies aan de Donau en de
Rijn in het bestuur van Italië. Valentinianus verkoos deze boven de traditionele landbezittende adel
die al decennialang een monopolie had op de administratieve functies van het schiereiland.94 Een
wat zelfde visie is te vinden bij Lenski. Volgens hem was Valentinianus verantwoordelijk voor het
aanstellen van vele mannen afkomstig uit Illyrië en Pannonië. Toch kan men niet spreken van een
dominerend  Pannonisch  blok  aan  het  hof.  Elke  keizerlijke  benoeming  was  een  diplomatisch
huzarenstukje en men kon snel uit de keizerlijke gratie vallen.95 Volgens mij wordt er in de moderne
historiografie echter teveel focus gelegd op mogelijke geografische kampen en loyaliteiten. Er zou
meer focus moeten gelegd worden op sociaal-economische groepen. Kan Valentinianus niet eerder
gezien worden als deel van de relatief nieuwe, self-made, militaire en administratieve elite? 
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Hoofdstuk 3 Het Bronnenmateriaal: mogelijkheden, beperkingen 
en historiografie

Elk  historisch  onderzoek  is  gebaseerd  op  een  diepgaande  analyse  van  het  beschikbare
bronnenmateriaal. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om een goed besef van de natuur en
context van de verschillende genres te bezitten. In het volgende onderdeel zal gekeken worden naar
de verschillende mogelijkheden van de bronnengenres voor het onderzoek naar de magistri militum.
Er zal echter ook voldoende aandacht besteed worden aan de beperkingen en mogelijke valkuilen
van  de  variatie  aan  bronnen.  Als  laatste  zal  ook  gekeken  worden  naar  de  tendensen  in
historiografische visies die er heersen over de betrouwbaarheid van de bronnen.

1 De literaire bronnen
De literaire bronnen, en voor dit onderzoek specifiek de werken van antieke historiografen, vormen
een belangrijk werkinstrument  voor elke historicus die  zich verdiept  in de geschiedenis  van de
oudheid. Toch zijn antieke historici geen ideale bron van informatie over het Romeinse leger of de
keizerlijke  administratie.  Voor  militaire  geschiedenis  is  het  vaak een  probleem dat  zij  ons  wel
biografische informatie geven over hoge militairen, maar hun specifieke functie niet uitleggen, noch
consequent  zijn  in  hun terminologie.  Ze zijn  echter  uitmuntende bronnen om de  visies  van de
intellectuele elite over deze instituties weer te geven.96 Voor de late oudheid kampen historici nog
met een ander probleem verbonden aan het genre van de antieke geschiedschrijving, namelijk ze
zijn relatief schaars. Hiervoor zijn twee grote oorzaken. Ten eerste verliest vanaf de derde eeuw het
genre van de historiografie sterk aan populariteit. In het westen zal het zelfs volledig verdwijnen en
vervangen worden door de kroniek als het het primaire vehikel voor de transmissie van historische
kennis. Ten tweede moet er ook rekening worden gehouden met het verlies van een groot aantal van
de contemporaine bronnen. 

De Res Gestae van Ammianus Marcellinus

De belangrijkste,  meest  precieze,  meest  volledige  en  meest  betrouwbare  narratieve  bron  voor
militaire campagnes en politieke gebeurtenissen binnen het Romeinse rijk van de vierde eeuw  is de
Res Gestae van Ammianus Marcellinus.  Origineel was het een werk dat bijna drie eeuwen van
Romeinse  geschiedenis  besloeg,  van  de  troonsbestijging  van  Nerva  in  96  tot  de  vernietigende
nederlaag van Valens tegen de Goten in 378. Van deze geschiedenis is echter enkel de tweede helft
overgeleverd, en start midden in Ammianus' verslag van de Romeinse militaire campagnes in 353.97

Voor wordt overgegaan naar een bondige bespreking van de kenmerken van de Res Gestae  is het
belangrijk om een korte biografie van Ammianus Marcellinus te geven. Er is relatief veel geweten
over het leven van Ammianus Marcellinus door het feit dat hij zelf vaak een actieve rol speelt in de
gebeurtenissen die hij beschrijft. Zo vermeld hij dat hij een adolescens was in het jaar 357.98 Deze
term  werd  gebruikt  om  personen  jonger  dan  30  jaar  aan  te  duiden.  Op  basis  hiervan  wordt
aangenomen dat Ammianus werd geboren in de jaren 320 of 330 n. Chr. Zijn geboorteplaats was
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waarschijnlijk de metropool Antiochië in de toenmalige provincie Syrië. In de vierde eeuw was
Antiochië één van de belangrijkste steden van het rijk, en kan dan ook Marcellinus' verrassende
keuze om als Graecus zijn geschiedenis in het Latijn te schrijven. Keizer Constantius II gebruikte
Antiochië in de jaren 340 enkele malen als uitvalsbasis voor campagnes tegen de Perzen. De stad
was dus tijdens Ammianus'  jeugd vaak gevuld met de Latijns sprekende soldaten en keizerlijke
administratie. Amminaus' familie was waarschijnlijk welgesteld en had hoge connecties aan het hof.
Bewijs hiervoor wordt geleverd door zijn carrière in het leger. Hij diende als protector domesticus
onder de  magister equitum per orientem Ursinicus. Zoals al vermeld konden sommige personen
opklimmen in de rangen van het leger tot  protector,  maar  Ammianus verkreeg deze functie als
jongeman en dus waarschijnlijk via familiale connecties. 

Hij blijft dienen onder Ursinicus tot de Perzische invasie van Syrië in 359. Ammianus raakt zelfs
even opgesloten in de stad Amida terwijl deze belegerd wordt door Shapur I.99 De verovering van
Amida door de Sassaniden had zware repercussies voor de magister equitum Ursinicus en dus ook
voor zijn  stafofficier.  Ursinicus  wordt  na intriges  aan het  hof  door  Constantius  II  tot  pensioen
gedwongen en Ammianus Marcellinus verdwijnt als actor uit zijn werk. Pas met de troonsbestijging
van Julianus in 361 verschijnt hij opnieuw ten tonele. Wat hij in de tussentijd deed is niet duidelijk.
De plannen van Julianus voor zijn grootschalige invasie van Perzië leidt tot hevige rekrutering van
militair personeel. Ook Ammianus wordt opnieuw opgeroepen, en hij is een ooggetuige van het
falen van de Romeinse campagne en het sneuvelen van Julianus in 363. Met de dood van de keizer
verlaat Ammianus opnieuw het leger. De volgende dertig jaar besteed hij aan de compositie van zijn
Res Gestae. Zijn precieze sterfdatum is niet geweten.100

Ammianus Marcellinus' werk en dus ook zijn visie op de gebeurtenissen die hij beschrijft vormt
vaak de basis voor moderne interpretaties van de periode 353 tot 378, en is fundamenteel voor
moderne  noties  van  de  vierde  eeuw in  het  algemeen.  Het  is  ook  veruit  het  langste  en  meest
volledige verslag over de regering van Valentinianus. Het is dus essentieel kritisch stil te staan bij
de manier waarop Ammianus de periode voorstelt die zo vaak door zijn ogen geanalyseerd wordt.
Dit feit zorgt ervoor dat hij een veel besproken figuur is in de moderne historiografie, en studies
over inhoud, stijl en motieven van de  Res Gestae zijn legio. De moderne historiografische visies
over de betrouwbaarheid van de Res Gestae is op te delen in twee grote kampen. Traditioneel wordt
hij gezien als deel van het selecte groepje historici die een betrouwbare en objectieve geschiedenis
van hun eigen tijd hebben samengesteld. Zij zien zijn grimmige voorstelling als representatief voor
de Romeinse samenleving van die periode. Een goed voorbeeld van deze positieve evaluatie is te
vinden  in  The  Roman  Empire  of  Ammianus van  John  Matthews.  Zijn  visie  is  dat  Ammianus
Marcellinus de Romeinse samenleving van de vierde eeuw correct en eerlijk voorstelt.101 De tweede
stroming,  geleid  door  Timothy  Barnes,  hanteert  een  negatievere  evaluatie  van  de  Res  Gestae.
Volgens  Barnes  is  het  grootste  probleem  met  Ammianus  Marcellinus  zijn  sterk  emotioneel
gekleurde voorstelling van feiten. Zijn taalgebruik is allesbehalve neutraal, maar eerder woest en
gevuld met gewelddadige metaforen. Vooral bij de beschrijving van individuen kan zijn taalgebruik
niet  als neutraal worden bestempeld.  Een goed voorbeeld is zijn beschrijving van Mercurius de

99   AM. 19.2-8.
100 Rohrbacher, The Historians, 14-17.
101 John Matthews, The Roman Empire of Ammianus, 228.

27



comes somniorum onder Constantius II: 

Mercurius somniorum appellatus comes, quod ut clam mordax canis interna saevitia submissius
agitans caudam.102

“Mercurius werd 'Heer van de Dromen' genoemd, omdat hij zich vaak, als een hond die zijn
valsheid  verbergt  door  kruiperig  te  kwispelen,  indrong  bij  maaltijden  en  andere
bijeenkomsten.”

Deze zeer subjectieve voorstelling gaat volledig in tegen de dominante voorstelling van Ammianus
Marcellinus als een sereen historicus.103

Zoals vaak ligt de waarheid tussen deze twee stromingen ergens in het midden. Voor elke historicus
is  het  belangrijk  om te  beseffen  dat  geen enkele  literaire  bron volledig  objectief  kan  zijn.  De
interpretatie  van  de  historische  gebeurtenissen  die  elke  historicus  registreert  en  neerpent  in  de
bronnen is niet neutraal, maar gebonden aan het gebruik van begrippen en van taal, en deze bieden
ons geen spiegel van de werkelijkheid. Wel geven ze ons weer op welke manier deze gebeurtenissen
worden voorgesteld .104 Daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen dat Ammianus Marcellinus,
net zoals alle andere ons overgeleverd literaire bronnen uit de oudheid, afkomstig is uit een elitair
milieu. Dit brengt vanuit zichzelf al een specifieke visie met zich mee die helemaal anders kan zijn
dan een hypothetisch bestaand verslag over de periode die Ammianus beschrijft door een gewone
soldaat of een lokale handelaar uit Gallië. Elk persoon is het product van zijn omgeving.  Toch zijn
we als historicus van de late oudheid vaak “veroordeeld” tot het gebruik van de Res Gestae voor
onderzoek naar politieke en militaire gebeurtenissen in de tweede helft van de vierde eeuw. Het lijkt
mij  daarom niet  nuttig  om Ammianus'  verslag  af  te  doen  als  compleet  subjectief.  Ammianus
Marcellinus had als geletterde aristocraat een grote intellectuele bagage die nodig is om een analyse
te maken van de structurele problemen van zijn tijd. Daarnaast had hij via zijn carrière als protector
domesticus de nodige connecties met het leger en administratie voor de politieke gebeurtenissen van
zijn tijd goed te beschrijven.105

Het is voor dit onderzoek vervolgens nuttig om stil te staan bij enkele inhoudelijke kenmerken van
de Res Gestae. Traditioneel wordt aangenomen dat Ammianus Marcellinus zijn geschiedenis van 96
tot  378 had opgedeeld  in  eenendertig  boeken.  Zoals  al  vermeld  zijn  enkel  boeken veertien  tot
eenendertig bewaard gebleven. Het is opvallend dat Ammianus achttien boeken besteed aan de jaren
353 tot 378 en slechts dertien aan de periode 96 tot 352. Het is een overduidelijke aanwijzing dat hij
zich sterk focust op eigentijdse geschiedenis.106 De traditionele nummering van de  Res Gestae in
eenendertig boeken werd door Barnes in vraag gesteld. Volgens hem bevatte het originele werk
zesendertig boeken. Zijn argument is gestaafd op het idee dat eenendertig boeken een vreemde
onderverdeling is in de traditie van de Romeinse historiografie. Antieke historici, zoals bijvoorbeeld
Tacitus,  deelden hun werk hexadecimaal  op.  De achttien  overgeleverde  boeken van Ammianus
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passen ook mooi in het rijtje en kunnen opgedeeld worden in drie groepen van zes.107 

De keuze van Ammianus om zijn werk te starten bij de regering van keizer Nerva (96 tot 98) is niet
toevallig.  Op deze wijze kondigt hij  zich aan als voortzetter  van de Latijnse historicus Tacitus,
wiens  Historiae  eindigt  met  de  dood  van  Domitianus.  De  mengeling  van  Latijnse  en  Griekse
kenmerken  is  één  van  de  unieke  kenmerken  van  Ammianus  Marcellinus.  Zoals  al  vermeld  is
Ammianus' keuzer om als Griek in het Latijn te schrijven niet vanzelfsprekend. Het moet verbonden
worden aan de keuze om zijn werk te verbinden aan de grote Latijnse historici van het keizerrijk.
Naast de duidelijke connectie met Tacitus zijn er ook verschillende zinspelingen naar Sallustius en
Cicero. In sterk contrast met dit is zijn beperkte kennis van Griekse historiografen zoals Herodotos
en  Thucydides.108 Zijn  Griekse  achtergrond  wordt  echter  inhoudelijk  op  andere  manieren
tentoongesteld. Het is duidelijk uit de grammatica dat latijn een tweede taal was voor de in het
Grieks denkende Ammianus. Zo schrijft hij in het Latijn, maar doet hij dit volgens de grammatica
van de Griekse taal. Ten tweede is volgens Barnes ook zijn excessieve emotionele stijl in de Griekse
historiografische traditie te plaatsen. Ammianus kan gezien worden als oppervlakkig Grieks, maar
hij bezit een diepgaande kennis van de Latijnse literaire traditie.109 

Een volgend belangrijk kenmerk van de Res Gestae is Ammianus' perceptie van het keizerschap. In
de late oudheid was de macht van de keizer in theorie almachtig. De aantrede van Diocletianus als
augustus bracht een sacralisering van het keizerschap met zich mee. De keizer kreeg een goddelijke
status  en  werd  afgescheiden  van  zijn  onderdanen  via  een  complex  systeem  van  ceremoniële
hofhouding. Het vernieuwde keizerlijke imago was echter conflictueus met de meer traditionele
visies van de keizer als princeps en het Platoniaanse ideaal van de koning filosoof die er vaak nog
heersten in de historiografie van de vierde eeuw. Ook bij Ammianus Marcellinus is deze spanning
tussen de twee concurrerende visies op keizerschap aanwezig. Enerzijds kan hij gezien worden als
een traditionalist. Hij heeft een groot respect voor keizers uit het verleden zoals Trajanus en Marcus
Aurelius. Hij heeft kritiek op de sacralisering van het keizerschap door Diocletianus en vindt een
goede  opleiding  en  degelijke  kennis  van  filosofie  essentiële  kenmerken  van  een  goede  keizer.
Anderzijds hecht hij ook belang aan typische militaire en totalitaire kenmerken zoals discipline en
autoriteit voor het keizerschap. Idealen meer verbonden aan de late oudheid. Ammianus' visies op
het keizerschap hebben een grote impact op zijn voorstelling van keizers zoals  Julianus, Jovianus
en Valentinianus en Valens. Julianus krijgt  in de  Res Gestae veruit  het meeste aandacht en een
grotendeels  positieve  evaluatie.  Hij  wordt  voorgesteld  als  een  briljant  veldheer  in  zijn  tijd  als
Caesar in  Gallië.  In  contrast  met  hem staat  de  zwakke  en  decadente  augustus  Constantius  II.
Ammianus' positieve voorstelling van Julianus is op verschillende manieren te verklaren. Ten eerste
was  Julianus,  net  zoals  Ammianus,  een  heiden.  Ten  tweede  kwam  hij  als  keizer  dichtbij  het
traditionele  ideaal  van  de  keizer  als  princeps  en  koning  filosoof.  Het  gevolg  hiervan  is  dat
Ammianus' sommige acties van de keizer in een positiever daglicht stelde dan eerlijk is. Een goed
voorbeeld is het verslag van de “spontane revolutie” van Julianus' legers in Gallië tegen Constantius
II.110 Volgens Ammianus was Julianus niet betrokken bij de opstand zelf, maar het tegendeel lijkt
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meer waarschijnlijk.111 Jovianus wordt door Ammianus veel negatiever voorgesteld. Hoewel zijn
verslag over de korte regering van de keizer bijzonder uitgebreid is, heeft hij weinig positiefs te
zeggen. Hij wordt constant voorgesteld als een onrechtmatige keizer via allusies zoals het feit dat
zijn keizerlijke gewaden hem niet pasten.112. De nederlaag van Julianus in Perzië wordt onterecht op
zijn conto gezet. De voorstelling van Valentinianus en Valens is ook negatief wanneer vergeleken
met  Ammianus'  held  Julianus.  Zijn  verslag  over  hun  regeringen  is  minder  gedetailleerd  in
vergelijking met de voorgaande keizers. Bij Valentinianus ligt de focus sterk op zijn campagnes
tegen  de  Alamanni.  Er  wordt  sterk  de  focus  gelegd  op  zijn  wreedheid  en  kort  lontje,  hoewel
Ammianus  wel  beseft  dat  Valentinianus  een  goed  militair  was.  Valens  wordt  voorgesteld
incompetent en als marionet van zijn broer.113

Voor dit onderzoek is Ammianus de belangrijkste bron van biografische informatie over de magistri
militum onder Valentinianus.  Zonder  de  Res Gestae zou het überhaupt onmogelijk zijn om een
biografie  over  enige  opperbevelhebber  ten  tijde  van  Valentinianus  te  schrijven.  Daarnaast  is
Ammianus Marcellinus ook een essentiële bron voor de studie van het Romeinse leger in de vierde
eeuw.  De  hoofdbronnen  voor  het  Romeinse  leger  na  de  hervormingen  van  Diocletianus  en
Constantijn, de Notitia Dignitatum en de Codex Theodosianus, tonen een complexe en gevarieerde
organisatie.  Beide  bronnen zijn  echter  van administratieve aard  en tonen dus  enkel  de formele
organisatie.  Hoe het  er  in  theorie  moet  uitzien.  In praktijk  zal  de structuur  van het  leger  vaak
aangepast zijn door keizers naar de noden van dat moment. Het is dan ook hier dat de Res Gestae
als  bron  over  de  praktische  organisatie  van  het  leger  van  pas  komt.  Als  uitgebreid  historisch
narratief geeft het vaak informatie over specifieke acties van officieren en militaire eenheden. Het is
geen systematische voorstelling van de verschillende militaire instituties, maar sleutelfiguren uit de
militaire organisatie komen vaak aan bod.114

De Historia Nova van Zosimus
Een tweede belangrijke literaire bron voor de geschiedenis van de vierde eeuw is de Historia Nova
van Zosimus. Het is een geschiedenis in 6 boeken van het Romeinse keizerrijk van Augustus tot
410.  Hier  stopt  het  werk  vrij  abrupt,  waarschijnlijk  omdat  Zosimus  stierf  voor  hij  verder  kon
schrijven. De Historia Nova is nogal uitzonderlijk overgeleverd in maar één manuscript.115 Het doel
van Zosimus' werk wordt verwoord in zijn inleiding:  

καθαιρέσεως  ἀφηγήσασθαι,  εἰ  καὶ  τὴν  ἱστορίαν  ἐν  ἐπιδρομῇ  φαίνομαι  ποιησάμενος  διὰ  τὴν
εἰρημένην ἐν  προοιμίῳ μοι  πρόθεσιν:  Πολυβίου γὰρ ὅπως ἐκτήσαντο Ῥωμαῖοι  τὴν ἀρχὴν ἐν
ὀλίγῳ χρόνῳ διεξελθόντος, ὅπως ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν αὐτὴν διέφθειραν
ἔρχομαι λέξων.

“For just as Polybius narrated how the Romans acquired their sovereignty within a brief period
of time, so I am going to tell how they lost it through their own blind folly within no long period
of time.”116 
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Het verval van het Romeinse rijk was volgens Zosimus een direct gevolg van het verlaten van de
traditionele  goden voor  het  Christendom. De  Historia Nova is  onze belangrijkste  bron voor  de
regering van Theodosius I (379-395) en die van zijn zonen Honorius (395-423) en Arcadius (395-
408).117 Biografische informatie over Zosimus is eerder schaars. Uit zijn eigen werk wordt duidelijk
dat hij een heiden was,118 en volgens Photius bezat hij de rang van comes en vervulde hij de functie
van  advocati van de keizerlijke schatkist.  Het is belangrijk om op te merken dat Zosimus geen
historisch narratief schreef in de traditionele zin van het woord, maar grotendeels steunt op andere
historiografen. Algemeen wordt aangenomen dat de Historia Nova  hoofdzakelijk een compilatie is
van de Historia van Eunapius voor de vierde eeuw en het werk van Olympiodorus voor de vroege
vijfde eeuw. Beide historiografen zijn echter maar zeer fragmentarisch overgeleverd. Het is dan ook
niet volledig duidelijk of er enige originele inbreng is, buiten de inleiding, van Zosimus zelf in zijn
werk. 

De vraag over de agens in zijn werk vormt dan ook de kern van de moderne historiografische
discussie rond Zosimus. De Historia Nova is namelijk doorspekt met excursi. Uitwijdingen waarin
gereflecteerd wordt over het verval van het Romeinse rijk door het verlaten van de traditionele
godsdienst. Het meest opvallende van deze passages is dat ze geen coherent deel uitmaken van het
grote  verhaal,  en  probleemloos  weggelaten  kunnen worden zonder  narratief  te  verstoren.119 De
Grote vraag is dan of deze excursi reeds aanwezig waren bij  Eunapius en Olympiodorus, of ze
toegevoegd  zijn  door  Zosimus  zelf.  Traditioneel  heeft  de  minimalistische  opvatting  hier  de
overhand.  Zosimus  heeft  enkel  historiografische  waarde  door  het  feit  dat  er  geen  alternatieve
historische narratieven zijn voor de late vierde en vroege vijfde eeuw. Een goed voorbeeld van de
minimalistische visie is te vinden bij de Franse historicus François Paschoud. Hij ziet Zosimus als
een passieve compilator van sentimenten uit de vierde en vijfde eeuw. De excursies in het werk zijn
geen originele toevoegingen van Zosimus, maar puur overgenomen uit de werken van Eunapius en
Olympiodorus.120 Een compleet tegenovergestelde visie is te vinden bij Walter Goffart. Essentieel
voor zijn theorie is zijn idee dat Zosimus schreef ten tijde van de regering van de Romeinse keizer
Anastasius (491-518) in de vroege zesde eeuw, en niet  zoals vaak wordt beargumenteerd in de
eerste of tweede helft van de vijfde eeuw. Er is dus reeds een relatief grote afstand in tijd tussen zijn
eigen leefwereld en de periode die hij beschrijft. De grote reden voor het verval, het verlaten van de
traditionele godsdienst, moet volgens hem in een bredere context dan de puur religieuze betekenis
geplaatst  worden.  Zosimus  ziet  het  verlaten  van de  traditionele  goden als  een  laatste  van  vele
slechte  innovaties  sinds  de  hoogtijdagen van de  Romeinse  republiek.  De excursi  zijn  dan  ook
passages waar Zosimus uit de schaduw van zijn bronnen treedt, en deze negatieve veranderingen
benadrukt.121 Een  recente,  negatievere  variatie  op  de  theorie  van  Goffart  is  te  vinden  bij
Liebeschuetz. Het belang van Zosimus ligt volgens hem vooral in de compilaties van Eunapius en
Olympiodorus  die  via  zijn  Historia  Nova bewaard  zijn  gebleven.  Net  zoals  Goffart  ziet  hij  de
uitwijdingen wel als toevoegingen van Zosimus.122 De Historia Nova van Zosimus vormt voor det
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onderzoek de tweede belangrijkste literaire bron naast de Res Gestae van Ammianus Marcellinus.
Op die  manier  vormt zijn  werk een soort  tegenwicht  in  een historisch  narratief  dat  al  te  vaak
gedomineerd wordt door Ammianus Marcelinnus.

Christelijke historiografen uit de vroege vijfde eeuw
Naast de seculiere historiografie vertegenwoordigd door Zosimus en Ammianus Marcellinus, wordt
in het onderzoek ook gebruik gemaakt van de zogenaamde Christelijke historiografen uit de vroege
vijfde eeuw. In deze masterproef wordt vooral gebruik gemaakt van de werken van Philostorgius,
Socrates Scholasticus en Sozomen. Alle drie schreven ze een  Historia Ecclesestica  in de vroege
vijfde eeuw. Moderne historici maken vaak gebruik van hun werken, maar zelf zijn ze minder vaak
het onderwerp van modern historisch onderzoek dan bijvoorbeeld Ammianus Marcellinus.123

De historiografie over Philostorgius, en kerkgeschiedenissen in het algemeen, is op te delen in twee
grote stromingen. De eerste, conservatieve stroming ziet het genre als een verderzetting van de
Historia Ecclesestica van Eusebius.124 Er is amper innovatie en evolutie op te merken. De tweede,
recentere stroming heeft  aandacht voor de tumultueuze omstandigheden waarin de ontwikkeling
van het genre plaatsvind. Zij leggen een grote focus op de dynamiek tussen christelijke en heidense
werken onderling. Zo zal Philostorgius, een auteur met sterke Ariaanse sympathieën, een andere
focus hebben dan de pro-Niceense werken van zijn tijdsgenoten Sozomen en Socrates Scholasticus.
Een belangrijk kenmerk van de Historia Ecclesestica is de logische religieuze focus. Hun werken
hadden niet als doel een politieke of militaire analyse te geven van zijn beschreven periode. Het
gevolg is dat de individuen en gebeurtenissen die van belang zijn voor mijn onderzoek vaak maar
secundair aan bod komen.125 Op die manier hebben ze binnen deze paper ook maar een secundair
nut,  en  zijn  ze  vooral  belangrijk  in  passages  waar  de  werken  van  Ammianus  Marcellinus  en
Zosimus  ons  niet  informeren.126 Ze  zullen  echter  een  grotere  rol  spelen  in  fragmenten  waar
Ammianus Marcellinus verdacht kan worden van manipulatie van de feiten, zoals bijvoorbeeld de
verheffing van Valentinianus II tot Augustus in 375

Een laatste Christelijk historiografisch werk dat aan bod komt in dit onderzoek is de  Historiae
Adversus  Paganus van  Paulus  Orosius  gechreven  in  de  vroege  vijfde  eeuw.  Zijn  werk  is  een
universele  geschiedenis van de mens van de schepping van Adam en Eva tot  het  jaar 417. De
inhoud van zijn werk maakt Orosius moeilijk te categoriseren als antieke historiograaf. Hij schreef
geen Historia Ecclesestica met een focus op religieuze gebeurtenissen, maar hij past ook niet in het
rijtje  van  de  meer  seculiere  historiografen  zoals  Ammianus  Marcellinus  met  een  focus  op  de
Romeinse wereld.127 In de middeleeuwen was het werk van Orosius een echte bestseller, en het kan
gezien worden als de bron voor antieke geschiedenis tot de herontdekking van de klassieken in de
renaissance. In de moderne historiografie krijgt Orosius echter bijzonder weinig aandacht, en voor
een deel kan dit verklaard worden door het unieke karakter van het werk. Een belangrijke recente
uitzondering vormt de monografie Orosius and the Rhetoric of History van Peter Van Nuffelen uit
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2012.  Hij  beargumenteert  dat  Orosius  een  nieuwe  soort  Christelijke  visie  op  de  geschiedenis
probeert te schrijven. Zijn doel is om aan te tonen hoe de geschiedenis van het Heidense rijk een
grote opeenvolging vormt van rampzalige gebeurtenissen.128

Binnen mijn onderzoek speelt het werk van Orosius geen grote rol. De moderne editie van zijn tekst
uitgegeven door A. T. Fear beslaagt 456 pagina's, kritische noten en bibliografie inbegrepen. Hij
behandelt hierin dus meer dan duizend jaar geschiedenis. De Nederlandstalige uitgave van de Res
Gestae van Ammianus Marcellinus door D. den Hengst bedraagt, ook kritisch apparaat inbegrepen
meer dan zevenhonderd bladzijden.  In deze hoeveelheid pagina's wordt dan ook nog maar eens
ongeveer vijfendertig jaar aan geschiedenis besproken. In vergelijking met Ammianus Marcellinus
heeft is het werk van Orosius dus veel minder gedetailleerd, en dus ook minder nuttig. Zijn werk zal
enkel  van  pas  komen  bij  de  bespreking  van  de  verdachte  executie  van  de  magister  peditum
Theodosius  Senior.  Orosius  geeft  hier  ironisch  genoeg  de  meest  informatie  over  van  al  het
beschikbare bronnenmateriaal.

De Panegyrici Latini
Een  andere  belangrijke  bron  naast  de  meer  traditionele  historiografische  werken  zijn  de
zogenaamde Panegyrici Latini, een compilatie van twaalf  panegyrieken aan verschillende keizers.
Het genre heeft  haar wortels  in de Griekse klassieke periode als  een speech gecomponeerd ter
gelegenheid van een religieus festival. Echter in het Romeinse rijk verschoof de betekenis meer
naar lofredes gericht aan privati. De meeste die ons zijn overgeleverd zijn gericht aan keizers, maar
andere mogelijkheden waren bijvoorbeeld een literaire maecenas van een dichter. Het corpus van de
Panegyrici Latini bevat lofredes aan verschillende keizers uit de tweede, derde en vierde eeuw. De
oudste  is  de  lofrede  van  Plinius  aan  Trajanus  (100)  als  dank  voor  het  verkrijgen  van  het
consulschap. De andere elf zijn van een veel latere datum, variërend van 289 tot 389. De compilatie
is het product van de Gallische retorische scholen om te dienen als handboek voor studenten en
beoefenaars  van  de  retorica.129 Specifiek  van  belang  voor  het  onderzoek  is  de  panegyriek  van
Latinus Pacatus Drepanius voorgedragen in 389 aan Theodosius in bijzijn van de senaat in Rome.
De aanleiding van de speech was Theodosius' overwinning op de usurpator Magnus Maximus in
388. De speech werd gesmaakt want het volgende jaar vinden we Pacatus terug als proconsul van
de provincie Africa.130 

De  Panegyrici Latini zijn geen historiografie. Elke historicus die ze gebruikt als historische bron
moet zich bewust zijn van de conventies van het genre en haar beperkingen. De speeches hadden als
doel  het  prijzen  van  de  keizer,  niet  mensen  informeren  over  bepaalde  gebeurtenissen.  De
panegyrieken maken dan ook vaak gebruik van allusies en verwijzen minder vaak specifiek naar
historische gebeurtenissen. Wanneer bijvoorbeeld een militaire campagne van een bepaalde keizer
beschreven wordt dan was het doel om een specifieke eigenschap van diezelfde keizer in de verf te
zetten, niet het informeren van een publiek met de feitelijke details. Als gevolg moet er dan ook
vaak tussen de lijntjes gelezen worden. Toch bevatten de panegyrieken vaak historische informatie.
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Zeker over periodes en personen waar Ammianus Marcellinus en Zosimus niet over spreken. Zo
bevat  de lofrede aan Theodosius  informatie  over  de carrière  en dood van de magister  equitum
Theodosius en wordt er gealludeerd op de executie van de  magister peditum Merobaudes. Twee
zaken die niet aan bod komen bij Ammianus Marcellinus, de hoofdbron voor deze periode.131

2 De Administratieve bronnen
De Codex Theodosianus

Naast  de  literaire  bronnen  zal  ook  gebruik  gemaakt  worden  van  de  zogenaamde  administratie
bronnen. Specifiek de De Notitia Dignitatum en de  Codex Theodosianus.  De mogelijkheden en
beperkingen van de Notitia zijn reeds uitbundig besproken in het onderdeel over de sctructuur en
organisatie van het Romeinse leger in de late oudheid.  De Codex Theodosianus verdient echter
extra uitleg. De  Codex Theodosianus is een compilatie van wetten uitgevaardigd door de Oost-
Romeine keizer Theodosius II (408-450). Traditioneel wordt de creatie van de codex toegeschreven
aan een commissie van negen geleerde mannen. Zij zouden in 429 na een decreet van Theodosius II
gestart zijn met het verzamelen van de keizerlijke decreten.132 Het 'genre' van de juridische codicii
bevat enkele tekstuele beperkingen waar mee rekening moet worden gehouden bij een studie ervan.
De  meeste  ervan  hangen  samen  met  het  doel  van  de  codex,  namelijk  uitgevaardigde  wetten
verzamelen. Het gevolg hiervan is dat de uitgevers van de compilatie aanpassingen maakten aan de
teksten. Ten tweede werden de omstandigheden die leiden tot het opstellen van individuele wetten
niet beschreven. In het onderzoek zijn de decreten uitgegeven onder Valentinianus en gericht aan
zijn  opperbevelhebbers  van  belang.  Ten  eerste  geven  ze  inzicht  over  de  titulatuur  omtrent  het
opperbevel in de keizerlijke administratie. Op die manier dienen ze als tegengewicht voor de vaak
verwarrende terminologie in de literaire bronnen. Ten tweede geven ze soms ook informatie over de
activiteiten van de magistri militum wanneer de literaire bronnen zwijgen. Als laatste geven ze ook
inzicht in het takenpakket van het ambt. Waar de literaire bronnen vooral het bevel voeren over het
veldleger aan bod komt, tonen de verschillende decreten de meer mondaine taken.

De Notitia Dignitatum

De  Notitia Dignitatum is de laatste adiministratieve bron waarvan gebruik wordt gemaakt in het
onderzoek.  De Notitia  is  een geïllustreerde lijst  van alle  civiele  en militaire  functies van beide
helften  van  het  laat-Romeinse  rijk.  Het  vormt  de  belangrijkste  bron  voor  de  bureaucratische
structuur van het imperium, en biedt vele mogelijkheden voor de onderzoeker van de late oudheid.
Ze geeft een volledige lijst van alle ambten in hiërarchische volgorde. Voor het leger krijgen we
informatie over de verschillende eenheden en hun locaties.

De mogelijkheden van de Notitia  gaan wel  hand in hand met  haar  beperkingen.  Waar we een
opsomming van de verschillende functies krijgen, worden ze inhoudelijk niet uitgelegd. Ten tweede
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introduction, translation, and historical commentary, with the Latin text of R.A.B. Mynors, (Berkeley: University of 
California Press, 1994), 33-5, 444-7.

132 C. Dickerman Williams, “Introduction”, in The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A 
Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography, ed. Clyde Pharr ( New York: Greenwood Press 
Publishers), XVII-XIX.
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geeft De  Notitia  ook enkel de theoretische situatie weer. In de praktijk zal deze vaak onderhevig
zijn geweest aan verandering. Het deel dat ons informeert over het westen van het rijk dateert uit de
vroege vijfde eeuw, en men mag deze dan ook niet zomaar projecteren op de administratie van
Valentinianus I en zijn voorgangers.133

Historiografische discussie over de  Notitia Dignitatum is verbonden aan haar mogelijkheden als
bron. Het grootste probleem is dat de Notitia ons is overgeleverd zonder dat we de context weten
waarin ze tot stand kwam. Het staat niet vast met welk doel de lijst oorspronkelijk werd opgesteld.
Binnen deze controverse zijn er twee stromingen te onderscheiden. De traditionele groep ziet de
Notitia als een van de vele administratieve lijsten die in omloop waren en als overzicht dienden
voor  de  verschillende  administratieve  diensten  van  het  rijk.134 Op  die  manier  is  de  Notitia de
theoretisch betrouwbare weergave van de administratieve structuur van het Romeinse Rijk op het
einde van de vierde eeuw. Recenter kwamen er echter stemmen op die beweren dat de  Notitia  in
oorsprong geen administratief doel had, maar een ideologische tekst was, opgesteld met het doel om
de eenheid van het rijk te benadrukken in een periode waarin deze eenheid onder druk stond.135 Zo
een lezing heeft grote gevolgen voor het mogelijke nut van de Notitia. Indien het een ideologische
tekst was, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat ze een theoretisch betrouwbaar beeld
van de administratie weergeeft. Toch blijft zelfs bij een ideologische lezing de Notitia nuttig voor
het  ontrafelen  van  de  administratie  van  het  rijk  in  de  late  oudheid.  Bij  de  opbouw  van  een
ideologische tekst zal men gebruik gemaakt hebben van bestaande administratieve structuren en
opdelingen.136 Welke stroming het ook aan het juiste eind heeft, de Notitia Dignitatum is een bron
die men met grote voorzichtigheid moet hanteren. Enkel waar ze door andere bronnen bevestigd
wordt, is ze volledig betrouwbaar. 

3 Epigrafische bronnen
Naast de literaire en administratieve bronnen zijn er ook inscripties die informatie geven over de
magistri militum onder Valentinianus. Het merendeel hiervan zijn zogenaamde grafinscripties waar
het consulschap van een magister militum wordt gehanteerd als tijdsaanduiding:

]ae quae defuncta est XIIII Kal(endas) [] / [] cons(ulibus) Gratiano et Da[ga]l[ai]fo.137

Het biografische nut van zulke inscripties is eerder beperkt. Naast de grafinscripties worden in dit
onderzoek  ook  inscripties  uit  de  forten  aan  de  Donau  gesticht  door  de  magister  militum per
Illyricum Equitius besproken. Daarnaast is er via Flodoard ook een inscriptie ter ere van de stichting
van de Basilica Joviana door de magister equitum Jovinus in Reims overgeleverd. Het gebruik van
inscripties herbergt verschillende valkuilen. Het is echter hier niet van belang om deze uitgebreid  te
bespreken. In functie van de masterproef is het enkel nodig om dieper in te gaan op gevaar van het
zogenaamde  'history  between  square  brackets.'  Geïntroduceerd  door  Ernst  Badian  in  het

133 Michael Kulikowski, “The Notitia Dignitatum as a Historical Source.” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 49 
(2000): 358-60.

134 John Ward. “The Notitia Dignitatum,” Latomus 33 (1974): 397-402.
135 Peter Brennan, “The Notitia Dignitatum,” in Les Littératures Techniques dans l'Antiquité Romaine, ed. Claude 

Nicolet (Genève: Fondation Hardt, 1995),348-80.
136 Kulikowski, “The Notitia Dignitatum,” 358-60.
137 CIL 11, 4328.
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gelijknamige artikel,138 slaat history from square brackets op één van de meest pertinente valkuilen
bij  het  gebruik  van  epigrafische  bronnen.  Bij  het  reconstrueren  van  inscripties  worden
hypothetische  aanvullingen  en  verbeteringen  tussen  vierkante  haakjes  geplaatst.  Inscripties  zijn
vaak  formulair  van  opbouw,  waardoor  deze  aanvullingen  dan  ook  meestal  kunnen  worden
overgenomen. Toch is dit niet altijd het geval. Soms is de gekozen aanvulling van de uitgever maar
één van de mogelijke interpretaties. Hierdoor bestaat het gevaar dat de mogelijke aanvulling van de
auteur  wordt  overgenomen  door  een  andere  historicus  en  op  die  manier  een  argument  wordt
opgebouwd aan de hand van een onzekere veronderstelling.139 

138 Ernst Badian, “History from Square Brackets” Historia Zeitschrift für Papyrology und Epigraphik 79 (1989): 59-
70.

139 John Bodel, Epigraphic Evidence. Ancient History from Inscriptions, (Londen: Taylor and Francis, 2012), 52-5.
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Hoofdstuk 4: Prosopografische studie van de magistri militum

1 De terminologie omtrent magistri militum
Zoals al vermeld in de literatuurstudie omtrent de historiografie over het ambt wordt tot vandaag de
these  van  Hoepffner  over  de  rangorde  tussen  de  verschillende  magistri  militum grotendeels
aanvaard.  In  het  westen  was  er  geen  verschil  in  rangorde  tussen  de  verschillende  militaire
opperbevelhebbers. Pas wanneer Merobaudes zijn invloedrijke positie als  magister peditum bij de
jonge keizer Gratianus kan verzilveren krijgt de magister peditum de institutioneel hogere rang dan
de magister equitum, zoals zichtbaar in de Notitia Dignitatum. Deze evolutie zet zich verder door
onder  de  Theodosiaanse  dynastie  met  de  persoon  van  Stilicho  onder  Honorius.140 Of  ook  de
zogenaamde  regionale  magistri  militum op  gelijke  voet  stonden  met  de  opperbevelhebbers  in
praesenti is echter minder duidelijk. Ik wil beargumenteren dat de regionale magistri militum, in het
westen  dus  per  Illyricum en  per  Gallias,  puur  geografische  aanduidingen  waren  om  ze  te
onderscheiden van de magistri militum in praesenti. In rang waren ze echter volledig gelijkwaardig.

In de  Notitia Dignitatum valt de regionale  magister equitum per Gallias  onder het bevel van de
magister peditum praesenti.141 De  Notitia Dignitatum is echter de enige administratieve bron die
spreekt  over  een   hiërarchisch  onderscheid  tussen  de  regionale  opperbevelhebbers  en  die  in
praesenti. Aangezien de  Notitia voor het westen pas werd opgesteld in de vroege vijfde eeuw mag
deze situatie echter niet zomaar geprojecteerd worden op de regeerperiode van Valentinianus. De
enige andere bronnen die spreken over regionale  magistri militum zijn literaire werken zoals de
geschriften van Ammianus Marcellinus. Hij duidt Jovinus aan als  magister armorum per Gallias
onder  Julianus.  Equitius  wordt  ten  tijde  van  Valentinianus  eenmaal  aangeduid  als magister
armorum per Illyricum. In andere passages worden ze echter beschreven als magister militum.142 In
de  moderne  historiografie  worden  beide  termen  echter  gelijkgesteld  met  de  regionale  magistri
militum  per  Gallias en  per  Illyricum.143 Zoals  reeds  vermeld  zijn  literaire  bronnen  vaak
inconsequent en vaag in hun terminologie bij het aanduiden van militaire bevelhebbers. Ook bij
Ammianus  is  dat  niet  anders.  Het  is  bovendien  belangrijk  om op te  merken dat  een  post  van
regionale opperbevelhebber niet altijd wordt ingevuld. Bijvoorbeeld nadat Jovinus van Illyricum
naar Gallië wordt overgeplaatst, door Julianus voor die naar het oosten vertrekt, is er in die streken
geen  opvolger,  en  dit  tot  de  benoeming  van  Equitius  in  365.144 Vanaf  het  aantreden  van
Valentinianus is er ook geen nood meer aan een regionale opperbevelhebber in Gallië. De keizer
verblijft het grootste deel van zijn regering in centra als Reims en Trier om de Rijngrens onder
controle te houden. Er is dan ook geen nood meer aan regionale opperbevelhebbers aangezien de
magister equitum en  magister  peditum in praesenti vaak in Gallië aanwezig zijn. Het is dan ook
duidelijk dat deze magistri militum nog tijdelijke creaties waren.

Wanneer  men echter  de  officiële  staatsdocumenten zoals  de  Codex Theodosianus en  de  Codex
Justinianus raadpleegd, dan valt op dat de regionale bijvoegsels altijd worden weggelaten. Equitius

140 A. Hoepffner, “Les Magistri Militum Praesentales au IVe siècle,” Byzantinische Zeitschrift 36 (1936): 483-98.
141 ND. Occ.
142 AM. 26.8.11 en AM. 29.6.3. 
143 PLRE I, “Equitius 2”, 282. en  PLRE I, “Iovinus 6”, 462-3.
144 AM. 26.5.10-1
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kan hier als voorbeeld dienen:

Idem AA. Ad Equitium magistrum equitum et peditum Servi atque coloni, etiam eorum filii vel
nepotes vel quincumque de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad official convolaverint
diversa reddantur etiamsi armatae habuerint sacramenta militia nos enim etiam eos discingi
iubemus ac redid qui protectorum fuerint nomen adepti.145

“De doorluchtige keizers Valentinianus en Valens tot  Equitius magister  equitum et  peditum.
Slaven,  pachters  en  eveneens  hun  zoons  en  kleinzoons  of  wie  ook  maar  vanuit  Onze
grondpercelen en bezittingen heimelijk hun toevlucht hebben gezocht tot ambtelijke functies
van uiteenlopende aard moeten worden teruggegeven, ook indien zij  de eed van gewapende
krijgsdienst  hebben  afgelegd.  Wij  bepalen  namelijk  dat  ook  diegenen  die  de  naam  van
keizerlijke lijfwacht hebben gekregen uit hun functie ontzet worden en worden teruggegeven. “ 

De wet uit de Codex Justinianus is gericht aan Equitius. Hij wordt aangeduid as magister equitum
et peditum. Het regionale bijvoegsel per Illyricum is echter niet terug te vinden.146 Nochtans wordt
Equitius via de bronnen enkel geattesteerd in de regio Illyricum, wat zijn benoeming tot regionale
opperbevelhebber  duidelijk  maakt.  Ammianus  duidt  hem  op  een  bepaald  moment  aan  als  de
opperbevelhebber in die streken.147 Naast bewijs voor de afwezigheid van de regionale bijvoegsels
in de administratieve bronnen zijn er ook inscripties die het argument ondersteunen. Equitius is als
opperbevelhebber  in  Illyricum verantwoordelijk  voor  het  beschermen  van  de  Donaugrens.  Via
inscripties worden we geïnformeerd dat onder zijn bevel verschillende forten aan de Donau worden
gebouwd.148 In beide inscripties wordt Equitius genoemd als  magister militum.149 Opnieuw is het
regionale bijvoegsel afwezig. Hier kan uit afgeleid worden dat de regionale bijvoegsels ten tijde van
Valentinianus  een  puur  praktische  toevoeging  waren  om het  onderscheid  tussen  een  regionale
opperbevelhebber en de magistri militum in praesenti aan te duiden. Er is geen sprake van enig
verschil  in  rang.  Men  kan  zelfs  argumenteren  dat  de  regionale  magistri  militum nog  niet
institutioneel  waren  vastgelegd  aangezien  ze  anders  in  de  keizerlijke  decreten  wel  zouden
onderscheidden worden van de magistri militum in praesenti.

Men kan echter nog een stap verder gaan. Wanneer men kijkt naar de titulatuur van Jovinus in de
Codex Theodosianus dan valt een grote variatie in terminologie op. In een eerste wet uit 365. Wordt
hij aangeduid als magister equitum et peditum,150 maar een volgende decreet vermeldt hem enkel als
magister equitum.151 Een derde fragment uit de codex noemt hem dan weer  magister militum.152

Hoewel  magister  militum en  magister  equitum duidelijk  inwisselbare  termen  zijn  is  dit  tussen
magister equitum en magister equitum et peditum niet per se het geval. Het lijkt er dus op dat zelfs
in de administratieve documenten ten tijde van Valentinianus men het niet zo nauw nam met de
precieze titulatuur bij het militaire opperbevel. De situatie in de  Notitia Dignitatum waar in het
westen de magister peditum in praesenti het duidelijke overwicht heeft in de hiërarchie stamt dus
van een latere datum. Het is belangrijk om hier even bij stil te staan aangezien zoals reeds vermeld

145 CJ. 11.68.3.
146 Hetzelfde bij CTh. 7.1.8.
147 AM. 26.7.11.
148 CIL 03, 10596, CIL 03, 3653. 
149 CIL 03, 10596 als comites magister equitum et peditum. CIL 03, 3653 als magister utriusque militiae
150 CTh. 7.1.7.
151 CTh. 7.1.9.
152 CTh. 7.1.10.
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een  groot  deel  van  de  weinige  historiografie  over  het  militaire  opperbevel  zich  focust  op  de
betreffende terminologie, en hiërarchie tussen de verschillende  magistri militum onderling. Door
hier reeds voor het echte begin van het onderzoek op in te gaan moet in de  biografieën minder
rekening worden gehouden met de diverse terminologie in de bronnen.

2 Biografiëen van de magistri militum
Zoals vermeld in de inleiding bestaat hoofdstuk vier uit de biografieën van de zes verschillende
magistri  militum die  dienen  onder  Valentinianus  I.  Informatie  over  de  levens  van  de
opperbevelhebbers  van het  leger  is  verspreid  over  de  verschillende  bronnengenres.  Binnen een
historisch  narratief,  zoals  bijvoorbeeld  de  Res  Gestae van  Ammianus  Marcellinus,  is  de  data
versnipperd aangezien zij nooit de focus vormen van het verhaal. Het is daarom nuttig om hun
levensverhaal zo volledig mogelijk uit te schrijven en op die manier een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen over hun carrière. De rangorde van de biografieën volgt het chronologische verloop van
Valentinianus'  aanstellingen.  We  starten  met  de  carrières  van  Dagalaifus  en  Jovinus  die
respectievelijk als magister peditum en magister equitum worden aangesteld kort na de verkiezing
van Valentinianus tot  keizer.  Daarna  volgt  Equitius,  Severus,  Theodosius  Senior  en uiteindelijk
Merobaudes.

a) Biografie van Dagalaifus

Dagalaifus verschijnt voor het eerst in ons bronnenmateriaal tijdens de opstand van Julianus in 361 .
Ammianus Marcellinus informeert ons hoe de usurpator hem  voor zijn vertrek naar Constantinopel
benoemt  tot  comes  domesticorum,  ter  vervanging  van  Excubitor  die  nog  was  aangesteld  door
Constantius II.153 Over zijn voorgaande carrière is niets geweten, maar er zijn aanwijzingen dat hij
al enkele jaren onder Julianus diende in Gallië. Ten eerste is er het moment van zijn promotie, die
valt samen met de benoeming van andere getrouwen van de keizer op hoge posities, zoals Nevitta
tot  magister  equitum.  Ammianus  stelt  zelfs  letterlijk  dat  zij  gekozen werden omwille  van  hun
loyaliteit:

itidemque Nevittae magisterium commisit armorum, Gomoarium proditorem antiquum timens,
quem cum Scutarios  ageret,  latenter  prodidisse  Veteranionem suum principem audiebat;  et
Iovio quaesturam, cuius in actibus Magnenti meminimus, et Mamertino largitiones curandas, et
Dagalaifum praefecit domesticis, aliosque plures ex arbitrio suo militibus regendis apposuit,
quorum merita norat et fidem.154

“Eveneens  vertrouwde  hij  aan  Nevitta  het  opperbevel  van  de  troepen  toe,  omdat  hij  de
aartsverrader Gomoarius niet vertrouwde, van wie hij gehoord had dat hij als officier van de
Scutariërs in het geheim zijn keizer Veteranio verraden had. Jovius, over wie ik bericht heb in de
geschiedenis van Magnentius, maakte hij quastor en Dagalaifus commandant van de garde. Ook
aan vele  anderen,  van wie hij  de  verdiensten en loyaliteiten kende,  gaf  hij  op eigen gezag
leidinggevende taken.” 

Naast het feit dat hij genoemd wordt als vertrouweling van Julianus wordt hij enkele passages later

153 AM. 20.4.21. en AM 21.8.1.
154 AM. 21.8.1.
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in de spoedvergadering na het overlijden van de keizer in het kamp van de Galliërs geplaatst.155

Welke functie hij vervulde voor hij tot comes domesticorum benoemd werd, is niet geweten. 

Vervolgens  vergezeld  Dagalaifus  Julianus  op  zijn  trek  naar  Illyricum.  Lucillianus,  de  magister
equitum (per Illyricum) van Constantius II, trok na de geruchten van Julianus opmars troepen samen
in  Sirmium met  als  doel  zich  tegen  hem te  verzetten.  De  usurpator  was  echter  dichterbij  dan
gedacht. Dagalaifus wordt met een contingent lichtgewapende troepen naar de stad gezonden en
slaagt er in het verzet in de kiem te smoren en Lucillianus levend in handen te krijgen.156 Vervolgens
is er lange tijd niks geweten over de daden en bewegingen van de  comes domesticorum. In 363
maakt hij wel deel uit van Julianus' Perzische expeditie. Dagalaifus krijgt samen met de comes rei
militaris Victor het bevel over de achterhoede bij het binnentrekken van Perzisch gebied.157 Waar hij
in de tussenperiode precies verblijft is niet duidelijk, maar het lijkt logisch dat hij Julianus vergezelt
in zijn trek naar Antiochië aangezien de comes domesticorum deel was van het hof, en dus vaak in
de  nabijheid  van  de  keizer  verblijft.  Bij  de  belegering  van  de  strategisch  belangrijke  stad
Maozamalcha is hij samen met Nevitta verantwoordelijk voor de onderaardse gangen en schutdaken
die  de  muren  moeten  slechten,  terwijl  de  keizer  de  aanval  zelf  leidt.158 Na het  sneuvelen  van
Julianus op het slagveld neemt Dagalaifus deel aan de spoedvergadering van de hoge civiele en
militaire functionarissen om een nieuwe keizer aan te stellen. Volgens Ammianus, een ooggetuige
van de expeditie, valt de vergadering uiteen in twee grote kampen:

Discissique studiis turbulentis, Arintheus et Victor, et e palatio Constanti residui, de parte sua
quendam habilem scrutabantur;  contra  Nevitta  et  Dagalaifus  proceresque  Gallorum virum
talem ex commilitio suo quaeritabant.159

“Tegengestelde voorkeuren werden met grote felheid verdedigd: Arinthaeus en Victor en wie er
verder nog over waren van de entourage van Constantius zochten naar een geschikte man in hun
midden. Nevitta en Dagalaifus en andere vooraanstaande Galliërs zochten zo iemand uit hun
gelederen.”

Uit bovenstaand fragment wordt duidelijk dat Dagalaifus, net zoals Nevitta, één van de prominente
leden van Julianus' hofhouding was. Ammianus stelt de zogenaamde Gallische factie in contrast met
de factie van de overlevers uit Constantius' entourage. Het feit dat Ammianus Nevitta en Dagalaifus
vermeldt als de vertegenwoordigers van de Gallische factie is genoeg bewijs dat de groepering beter
kan omschreven worden als de aanhangers van Julianus. Voor zijn greep naar de macht was hij
reeds vijf jaar caesar in Gallië.160 Zijn vroege aanhang zal waarschijnlijk onder hem gediend hebben
in die streken. Ammianus vervolgt zijn relaas met te stellen dat de verschillende kampen tot een
compromis kwamen in de persoon van Salutius, de toenmalige praetoriaanse prefect van Gallië.161

Hij weigert echter op grond van zijn zwakke gezondheid en hoge leeftijd. Tijdens het oponthoud
veroorzaakt door zijn weigering wordt Jovianus tot keizer uitgeroepen door een kleine groep uit het
leger:

155 AM. 25.5.1.
156 AM. 21.9.7.
157 AM. 24.1.2.
158 AM 24.4.13 en Zos. 3.21.4. 
159 AM 25.5.2.
160 PLRE I, “ Iulianus 29”, 477-8.
161 PLRE I, “Sallustius 5”, 797.
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Inter has exiguas ad tantam rem moras, nondum pensatis sententiis, tumultuantibuspaucis (ut in
rebus extremis saepe est  factum),  Iovianus eligitur imperator,  domesticorum ordinis primus,
paternis  meritis  mediocriter  commendabilis.  Erat  enim Varroniani,  notissimi  comitis,  filius,
haut dudum post depositum militiae munus ad tranquilliora vitae digressi.162

“Tijdens  dit  oponthoud,  dat  voor  een  zaak  van  zulk  groot  belang  maar  kort  duurde,  werd
Jovianus  tot  keizer  gekozen  door  toedoen  van  een  handvol  paniekzaaiers,  nog  voordat  de
voorstellen goed overdacht waren, zoals dat in kritieke situaties zo vaak is gebeurd. Hij was de
eerste onder de protectores domestici, en kwam door de verdiensten van zijn vader enigszins in
aanmerking.  Hij  was namelijk  de zoon van de bekende  comes Varronianus,163 die  niet  lang
daarvoor zijn militaire taak had neergelegd en nu van een rustige levensavond genoot.”

Ammianus' bespreking van Jovianus' aanstelling tot keizer verschilt echter sterk van andere bronnen
die handelen over deze gebeurtenis.  Volgens Zosimus viel  de keuze unaniem op Jovianus.164 In
Christelijke bronnen, zoals de Historia Ecclesestica van Philostorgius, worden er geen rivalen voor
de troon genoemd.165 Om die reden wordt de getuigenis van Ammianus in de moderne historiografie
soms in twijfel getrokken.  Het is echter niet de bedoeling om hier een grondige analyse van de
aanstelling van Jovianus als keizer te bespreken. Het volstaat om te zeggen dat de these van Lenski
waarin de aanstelling van Jovianus het gevolg was van de steun van de  scholae palatinae en de
protectores domestici. Zij wilden een keizer afkomstig uit hun rangen zodat ze opnieuw een grotere
invloed  aan  het  hof  konden  uitoefenen.166 Het  idee  dat  het  korps  van  de  protectores ook  bij
Valentinianus een grotere politieke rol  kan uitoefenen aan het  hof  zal  in  hoofdstuk zes  van de
masterproef grondiger geanalyseerd worden. 

Jovianus  overlijdt  onverwachts  na  slechts  acht  maanden  te  regeren.  Volgens  Ammianus  was
Dagalaifus door Jovianus nog gepromoveerd tot  magister equitum.167 Op het eerste zicht lijkt hij
zichzelf hier tegen te spreken aangezien hij enkele passages eerder nog vermeldt hoe de keizer zijn
schoonvader Lucillianus benoemd had tot  magister equitum et peditum.168 De discrepantie tussen
beide passages kan op enkele manieren verklaard worden. Ten eerste is het mogelijk dat Ammianus
de foute rang vermeldt bij  Dagalaifus. Zoals reeds vermeld is Ammianus niet  consequent in de
terminologie omtrent militaire functionarissen. Bevelhebbers worden vaak aangeduid met de titel
dux, die ruim vertaald kan worden als bevelhebber. Hieruit volgt dat Dagalaifus benoemd kon zijn
tot  een  zogenaamde  regionale  magister  equitum.  Jovinus  was  op  dat  moment  reeds  magister
equitum per Gallias,169 dus dat beperkt de opties tot per Orientem of per Illyricum.  Hiernaast is er
ook nog altijd  de mogelijkheid  dat  Dagalaifus  moest  dienen als  magister  equitum in  praesenti
terwijl  Lucillianus  naar  het  westen  gezonden  werd  om  steun  voor  het  keizerschap  van  zijn
schoonzoon te verzekeren.170 

Dagalaifus lijkt een invloedrijke rol te spelen in de gebeurtenissen die leiden tot de aanstelling van

162 AM 25.5.4.
163 Was waarschijnlijk comes domesticorum onder Constantius II: PLRE, Varronianus 1, 946.
164 Zos.3.30.1.
165 Philost. HE.8.1 
166 Lenski, “The Election of Jovian,” 493.
167 AM. 26.1.6.
168 AM. 25.8.7.
169 PLRE I, “Iovinus 6”, 462-3.
170 AM. 25.8.8.
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Valentinianus  als  keizer.  Volgens  Philostorgius  ondersteunde  Dagalaifus  samen  met  Datianus,
Salutius en comes Arinthaeus actief de kandidatuur van Valentinianus.171 Ammianus vermeldt geen
actieve betrokkenheid van Dagalaifus, maar wel die van de numerarius  Leo die op dat moment een
ondergeschikte is van de magister equitum. Samen met Equitius zag hij er op toe dat de soldaten
niet hun steun zouden toezeggen aan eventuele andere kandidaten.172 Ammianus is een ooggetuige
van de beschreven gebeurtenissen, en is dus beter op de hoogte dan Philostorgius die een halve
eeuw na de feiten zijn werk schrijft.173 Toch lijkt de steun van Dagalaifus ook in de  Res Gestae
geïnsinueerd te worden. Wanneer Valentinianus de hoogste stafofficieren vraagt wie hij als collega
augustus moet benoemen is het Dagalaifus die als enige het woord neemt:

At in Bithynia Valentinianus princeps (ut praediximus) declaratus, dato in perendinum diem
signo proficiscendi, convocatis primoribus, quasi tuta consilia, quam sibi placentia, secuturus,
percunctabatur,  quemnam  ad  imperii  consortium  oporteret  assumi,  silentibusque  cunctis,
Dagalaifus tunc equestris militiae rector, respondit fidentius: “Si tuos amas” inquit, “imperator
optime, habes fratrem; si rem publicam, quaere quem vestias.174

“Toen Valentinianus, zoals we hiervoor verteld hebben, in Bythinië tot keizer was uitgeroepen,
gaf hij het bevel om twee dagen later op te breken. Vervolgens riep hij de stafofficieren bijeen
en vroeg hen,  als  wilde hij  overwegingen van  veiligheid laten  prevaleren boven zijn  eigen
voorkeur, wie hij als deelgenoot in de keizerlijke macht moest aanstellen. Allen zwegen, waarna
Dagalaifus, destijds nog magister equitum, het lef om te antwoorden: “Beste keizer, als u uw
eigen mensen liefhebt,  dan is daar uw broer; als de staat u lief is,  dan moet u zoeken naar
iemand anders om de macht te bekleden.”  

Dagalaifus is duidelijk een persoon met een grote invloed aan het hof. Zijn voortvarendheid tegen
Valentinianus  kan  misschien  verklaard  worden  door  zijn  eerdere  steun  aan  de  keizerlijke
kandidatuur. Er moet wel vermeld worden dat Valentinianus de woorden van Dagalaifus negeert en
in Constantinopel zijn broer op 28 maart 364 Valens tot mede-Augustus kroont.175 Na Thracië te
doorkruisen bereiken de nieuwe keizers en hun hofhouding de stad Naïssus. Het is  hier dat de
verdeling  van  oost  en  west  tussen  de  broers  plaatsvindt.  Ook  de  hoge  militaire  en  civiele
functionarissen worden onderling verdeeld. Dagalaifus valt Valentinianus toe. Volgens Ammianus
heeft hij dezelfde rang als Jovinus, die op dat moment wordt omschreven als magister armorum per
Gallias.176

Vervolgens  trekt  Valentinianus  naar  Milaan  waar  hij  zijn  hofhouding  installeert.  Het  kan
verondersteld  worden  dat  Dagalaifus  hem  vergezelt  als  magister  militum. De  eerstvolgende
verwijzing naar Dagalaifus is in verband met groepen plunderende Alamannen in het voorjaar van
365. De Alemannen waren er in geslaagd om de Romeinse troepen in Germania onder de leiding
van de comites Charietto en Severianus te verslaan. Beide bevelhebbers sneuvelen in de gevechten.
Als reactie hierop wordt Dagalaifus vanuit Parisii het veld in gestuurd:

Qua clade cum ultimo maerore comperta, correcturus sequius6 gesta, Dagalaifus a Parisiis
mittitur. Eoque diu cunctante, causanteque diffusos per varia barbaros semet adoriri non posse,

171 Philost. HE 7.8.
172 AM. 26.1.6
173 Argov, “Giving the Heretic a Voice,” 498.
174 AM 26.4.1
175 AM 26.4.1.
176 AM. 26.5.1.
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accitoque paulo postea1 ut cum Gratiano, etiam tum privato, susciperet insignia consulatus,
Iovinus equitum magister accingitur, et instructus paratusque cautissime, observans utrumque
sui  agminis latus,  venit  prope locum Scarponna,  ubi  inopinus maiorem barbarorum plebem
antequam armaretur, temporis brevi puncto praeventam ad internecionem exstinxit.177

“Het bericht van de nederlaag bracht grote verslagenheid teweeg. Dagalaifus werd vanuit Parijs
op  weg  gestuurd  om  recht  te  zetten  wat  misgegaan  was.  Hij  verloor  veel  tijd  en
verontschuldigde zich hiervoor door te zeggen dat hij de barbaren niet kon aanvallen omdat ze
over  alle  windrichtingen  verspreid  waren.  Korte  tijd  later  werd  hij  teruggeroepen  om met
Gratianus,  toen  nog  een  gewoon  burger,  de  onderscheidingstekens  van  het  consulaat  in
ontvangst te nemen. Jovinus, de magister equitum, nam zijn taak over.” 

Dagalaifus  slaagt  er  dus  niet  in  om de  Alamannen definitief  te  verslaan.  Hoewel niet  expliciet
vermeld door Ammianus lijkt het dat Dagalaifus omwille van zijn falen wordt  eind 365  van de
campagne teruggeroepen wordt. Het betekent praktisch ook het einde van zijn carrière als magister
peditum. De stelling dat Dagalaifus het consulschap van 366 deelde met Gratianus de jongere wordt
bevestigd  door  verschillende  inscripties.178 Hierna  verdwijnt  hij  uit  het  beschikbare
bronnenmateriaal.  Zijn  opvolger  is  Severus.  Het  is  belangrijk  op  te  merken  dat  Dagalaifus'
specifieke rang onder Valentinianus nooit benoemd wordt. Men gaat er van uit dat hij  magister
peditum was  omdat  hij  na  het  verdwijnen  van  Dagalaifus  wordt  aangeduid  als  de  nieuwe
opperbevelhebber van de infanterie.179 

b) Biografie van Jovinus

Jovinus verschijnt net zoals Dagalaifus onder keizer Julianus in ons bronnenmateriaal. Het is vooral
opnieuw Ammianus Marcellinus die ons informeert over zijn daden. Hij verschijnt ook ten tonele
tijdens de opstand van Julianus in 361 De keizer wil met zijn troepen naar Constantinopel trekken
vanuit het Zwarte Woud:

Profecturus  itaque  per  Marcianas  silvas  viasque  iunctas  Histri  fluminis  ripis,  inter  subita
vehementer  incertus,  id  verebatur,  ne  contemptus  ut  comitantibus  paucis,  multitudinem
offenderet repugnantem. Quod ne fieret consilio sollerti praevidit, et agminibus distributis, per
itinera Italiae nota quosdam properaturos cum Iovino misit et Iovio,180

“Toen hij op het punt stond om te vertrekken door het Zwarte Woud en over de wegen langs de
oevers  van de Donau,  voelde hij  zich vanwege allerlei  onvoorziene omstandigheden uiterst
onzeker. Hij vreesde dat hij vanwege zijn geringe aanhang op minachting van de bevolking zou
stuiten. Om dit te voorkomen trof hij een intelligente maatregel. Hij splitste zijn leger en gaf
sommigen de opdracht zich onder bevel van Jovinus en Jovius over de bekende wegen in Italië
te haasten,”

Jovinus krijgt hier het bevel over een deel van de troepen. Wanneer hij  wordt aangesteld en welke
rang hij precies heeft, wordt echter niet vermeld. In de passage reeds aangehaald in de biografie van
Dagalaifus stelt Ammianus dat Dagalaifus, Jovinus, Nevitta en enkele anderen van wie Julianus de
verdiensten en loyaliteiten kende leidinggevende taken toegewezen kregen.181  Het is waarschijnlijk

177 AM. 27.2.1.
178 CIL 5, 8606 CIL 10, 4487, CIL 11, 4328 en CIL 14, 1945
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dat Jovinus één van deze 'enkele anderen' is, en dat Julianus hem dus reeds kent, vermoedelijk via
een militaire carrière in Gallië. Men kan zich wel afvragen waarom Jovinus niet bij naam wordt
genoemd. In een volgende passage wordt ook Jovinus'  precieze functie aangegeven wanneer in
hetzelfde jaar de stad Aquileia in opstand komt tegen de usurpator:

Ideoque Iovinum magistrum equitum venientem per Alpes, Noricosque ingressum, ad id quod
exarserat, quoquo modo corrigendum, redire citius imperavit. Et nequid deesset, milites omnes,
qui comitatum sequebantur aut signa, retineri iussit per idem oppidum transeuntes, pro viribus
laturos auxilium.182

“Om die reden gaf hij  Jovinus, de  magister equitum,  die in aantocht was over de Alpen en
Noricum was binnengetrokken, opdracht snel op zijn schreden terug te keren  om de opgelaaide
brand met alle mogelijke middelen te blussen. Om te zorgen dat het hem aan niets ontbrak,
beval hij alle soldaten van het keizerlijke gevolg en van het veldleger tegen te houden wanneer
ze door Naïssus kwamen en hun te bevelen naar vermogen hulp te bieden.”

Jovinus is dus voor hij met de troepen vertrok vanuit Italië nog aangesteld als magister equitum. Op
hetzelfde moment is Nevitta echter ook reeds magister equitum.183 Het lijkt dat er op dat moment
twee  verschillende  opperbevelhebbers  van  de  cavalerie  zijn.  Op  3  november  361  overlijdt
Constantius  II  onverwachts.  Nadat  Julianus  hiervan op de  hoogte  was  gesteld,  liet  hij  Jovinus
vervangen door comes Immo als bevelhebber van de belegeringsmacht te Aquileia. Jovinus krijgt de
opdracht de stad te verlaten om zich aan belangrijkere taken te wijden.184 Wat deze prioritaire taken
echter inhouden wordt niet verklaard. De belegering van Aquileia wordt beëindigd wanneer Agilo,
de  magister  peditum  van  Constantius  II,  door  Julianus  naar  de  stad  gezonden  wordt.  Daar
informeert hij de inwoners en het garnizoen over het overlijden van Constantius II. Het verzet van
de stad wordt gestaakt.185

Op elf december 361 bereikt Julianus Constantinopel. In zijn kersverse rol als legitieme augustus
stelt  hij  een  onderzoekscommissie  samen  die  enkele  hoge  magistraten  van  Constantius  moest
berechten.

Brevi deinde Secundo Salutio, promoto praefecto praetorio, summam quaestionum agitandarum
ut fido commisit: Mamertino et Arbitione et Agilone atque Nevitta adiunctis, itidemque Iovino
magistro equitum per Illyricum recens provecto.186

“Kort daarna benoemde hij Salutius tot praetoriaans prefect, en gaf hem, omdat hij vertrouwen
in hem had, de leiding over een speciale commissie van onderzoek. Daarin benoemde hij ook
Mamertinus, Arbitio, Agilo en Nevitta, alsmede Jovinus, die hij kort te voren had bevorderd tot
magister equitum per Illyricum.”

De volgende passage is belangrijk op verschillende vlakken. Ten eerste geeft ze meer duidelijkheid
over de precieze functie van Jovinus. Ammianus vermeldt hoe Julianus hem kort voor zijn toetreden
tot  de  onderzoekscommissie  heeft  bevorderd  tot  magister  equitum  per  Illyricum.  In  boek
eenentwintig zegt Ammianus dat Jovinus reeds was aangesteld als magister equitum. Dit lijkt echter
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te vloeken met het feit dat ook Nevitta reeds deze functie heeft. Het gebruik van de term provecto
door Ammianus biedt hier duidelijkheid. Provecto kan vertaald worden als bevorderd.187 Ammianus
stelt dus dat Jovinus recent werd gepromoveerd tot  magister equitum per Illyricum. De these van
gelijkheid in rang tussen de magistri militum ten tijde van Valentinianus wordt hier ondersteunt. Het
feit dat gesproken wordt over een promotie duidt er op dat Ammianus hier verwijst naar de periode
voor 361 gedurende dewelke de functie die Jovinus bekleedt niet geweten is. Op het moment dat
Ammianus  stelt  dat  Jovinus  tot  magister  equitum wordt  aangesteld,  laat  hij  de  per  Illyricum
achterwege. De andere mogelijkheid is dat Jovinus eerst tot magister equitum wordt benoemd, en
pas later zijn specifieke aanstelling  per Illyricum krijgt. Het feit dat Ammianus spreekt over een
promotie spreekt dit evenwel tegen. Daarnaast geeft de passage ook informatie over de positie van
Jovinus bij Julianus zelf. De onderzoekscommissie is samengesteld uit twee belangrijke militairen
uit  het  kamp van Constantius,  namelijk  de voormalige  magistri  peditum en  equitum Arbitio  en
Agilo. Jovinus en Nevitta vertegenwoordigen dan weer de nieuwe garde van Julianus.

Vervolgens is er lange tijd niks geweten over de daden van Jovinus. Pas wanneer Jovianus zijn
nieuwe verkregen keizerschap probeert te consolideren krijgen we meer informatie. De keizer stuurt
gezanten naar de Illyrische en Gallische gewesten om de dood van Julianus en zijn verheffing tot
keizer  te  berichten.  Via een brief  wordt Lucillianus  aangesteld als  nieuwe  magister  peditum et
equitum. Hij krijgt de opdracht om zich snel naar Milaan te begeven om de wankele positie van
Jovianus te consolideren.188 Ook wordt Malarichus, een voormalige tribuun van de gentiles, die zich
op dat moment in Italië bevindt, benoemd tot nieuwe magister armorum per Gallias:  

Prudentique consilio Malarichum, ex familiaribus negotiis agentem etiam tum in Italia, missis
insignibus,  Iovino  iussit  succedere,  armorum  magistro  per  Gallias,  gemina  utilitate
praespeculata, ut et dux meriti celsioris, ideoque suspectus, abiret e medio, et homo inferioris
spei ad sublimiora provectus, auctoris sui nutantem adhuc statum studio fundaret ingenti.189

“Een verstandige maatregel was ook dat hij Malarichus, een vroegere medewerker, die zich op
dat moment in Italië bevindt, opdracht gaf Jovinus, de bevelhebber van het leger in Gallië, op te
volgen. Hij zond hem de tekenen van zijn functie, waarbij hij twee voordelen zag. Enerzijds zou
een dux die zich zeer verdienstelijk had gemaakt, en daardoor een gevaar voor hem betekende,
van het toneel verdwijnen. Anderzijds hoopte hij dat Malarichus, als hij hem vanuit een minder
aanzienlijke rang tot grote hoogte bevorderde, de nog wankele positie van zijn beschermer met
enorme energie zou proberen versterken.” 

Jovinus wordt in de volgende passage genoemd als magister armorum per Gallias. Men kan deze
term echter veilig vervangen door magister equitum per Gallias.190 Vanaf 362 bevindt Jovinus zich
dus in Gallië. Er is hoogstwaarschijnlijk geen vervanger als magister equitum per Illyricum. Dit is
ook niet noodzakelijk, want zoals al vermeld worden de posten van regionale magistri militum niet
altijd allemaal ingevuld in de vierde eeuw.191 Opvallend is wel dat Jovinus door Jovianus wordt
gezien  als  een  mogelijke  rivaal  voor  de  troon.  Zijn  oplossing  om Jovinus  te  vervangen  door

187 A. D. Leeman, Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek, (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1967), 752.
188 AM. 26.8.8-10.
189 AM. 26.8.11.
190 PLRE I, “Iovinus 6”, 462-3.
191 Tijdens de regering van Valentinianus is er ook geen magister militum in Gallië, en er verschijnt pas opnieuw een 

magister equitum per Illyricum in 365 met de promotie van Equitius: AM. 26.5.
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Malarichus als  magister equitum per Gallias was riskant. Zoals Doug Lee aanhaalt in zijn artikel
houdt  het  ontslaan  van een bevelhebber  altijd  het  risico in  dat  hij  geprovoceerd  wordt  tot  een
opstand.192 Dit lijkt zeker het geval bij Jovinus die als magister militum in Gallië toegang heeft tot
een groot aantal  troepen. Interessant  is  ook de vermelding dat Malarichus de insignes van zijn
nieuwe functie krijgt toegestuurd. We krijgen een unieke blik in de manieren waarop een magister
militum benoemd kon worden wanneer hij zich ver van de keizer bevindt. 

De  gebeurtenissen  in  de  westelijke  provincies  draaien  echter  niet  uit  zoals  gepland.  Eens
aangekomen in Milaan krijgt Lucillianus bericht dat Malarichus zijn nieuwe functie weigert. De
situatie wordt explosiever wanneer Lucillianus te Reims, in een poging de kwestie te ontmijnen,
wordt gelyncht door een woedende menigte soldaten:

 Et  tamquam in  alto  gentis  silentio,  extra calcem (ut  dicitur)  procurrebat,  et  intempestive,
parum etiam tum firmatis omnibus,1 ex actuario ratiociniis scrutandis incubuit, qui fraudum
conscius  et  noxarum,  ad  militaria  signa confugit,  finxitque  Iuliano superstite  in  res  novas
quendam medium surrexisse, cuius fallaciis turbo militaris acerrime concitus, Lucillianum et
Seniauchum occidit. Valentinianum enim paulo postea principem, trepidum, et quo confugeret
ambigentem, Primitivus hospes tutius amendarat.193

“Daar aangekomen ging hij, alsof alles pais en vree was, onder de mensen zijn boekje te buiten,
zoals men zegt, en stelde zonder enig gevoel voor de situatie, die nog allerminst geconsolideerd
was, een nauwkeurig onderzoek in naar een gewezen kwartiermaker. Omdat die zich bewust
was van zijn bedrog en zijn verkeerde daden, zocht hij zijn toevlucht bij de veldtekens in het
kamp en verspreidde daar het verzonnen verhaal dat één of ander onbeduidend figuur [Jovianus]
een staatsgreep gepleegd had terwijl Julianus nog in leven was. Door dit leugenbericht werden
de  soldaten  in  heftige  beroering  gebracht  en  vermoordden  zij  Lucillianus  en  Seniauchus.
Valentinianus,  die  kort  daarna  keizer  zou  worden,  was  door  zijn  gastvriend  Primitivus  in
veiligheid gebracht, terwijl hij vreesde voor zijn leven en niet wist waarheen te vluchten.”

Op het moment dat Jovianus in Cappadocië op de hoogte wordt gesteld van de gebeurtenissen in
Gallië arriveert er echter een positief bericht:

His  ita  tristibus  laetum  aliud  addebatur,  missos  a  Iovino  milites  adventare,  quos  capita
scholarum  ordo  castrensis  appellat,  nuntiantes  aequo  animo  Ioviani  imperium  amplecti
exercitum Gallicanum.

“Op deze droevige berichten volgde een gunstige mededeling: er waren militairen in aantocht,
die in legertermen gardeofficieren heten, gezonden door Jovinus met het bericht dat het leger in
Gallië het keizerschap van Jovianus zonder protest aanvaardde.”

Uit volgende passages blijkt dat de legitimiteit van Jovianus niet zonder slag of stoot werd aanvaard
door de legers in het westen. Men kan zich dan ook afvragen waarom Jovinus, na zijn gedwongen
ontslag, niet in verleiding kwam om de wapens op te nemen. Zijn vervanger aangesteld door de
keizer had de positie geweigerd, en Lucillianus, de andere opperbevelhebber in het westen, was
gedood door oproerige soldaten. Jovinus zit dus in een sterke positie. Naast eventuele persoonlijke
motieven  om  geen  strijd  om  het  keizerschap  af  te  dwingen  lijkt  het  expeditieleger  waarmee
Jovianus op de terugweg is de beslissende factor te zijn op basis waarvan de magister militum de

192 Lee, “Emperors and Generals,” 114.
193 AM. 25.10.7.
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nieuwe keizer aanvaardt. Hoewel de keizer zijn positie in het westen precair is, heeft hij in het
oosten  de  touwtjes  stevig  in  handen.  Verschillende  bronnen  melden  hoe  het  keizerschap  van
Jovianus  unaniem  werd  geaccepteerd  binnen  het  leger.194 Men  kan  veronderstellen  dat  het
expeditieleger van Julianus was samengesteld uit een groot deel van de comitatenses van het rijk.
Ammianus vermeldt dat wanneer Julianus op zijn tocht naar de Balkan om de strijd aan te binden
met Constantius vergezeld wordt door een groot deel van het Gallische leger.195 Het lijkt logisch dat
de troepenmacht die hij reeds verzamelde deel uitmaakte van de expeditie tegen de Perzen. Ander
bewijs  voor een onderbemand Gallisch leger  is  het  feit  dat  Valentinianus aan de start  van zijn
keizerschap  moet  ingrijpen  tegen  bendes  plunderende  Alamannen van  over  de  Rijn.196 In  een
hypothetische krachtmeting is Jovianus dus numeriek in het voordeel.  De loyaliteit van Jovinus
blijft ook niet zonder gevolg. Na het horen van zijn acties stuurt Jovianus de comes Arinthaeus met
een brief naar Gallië om Jovinus te herbevestigen in zijn functie.197

Na de verdeling van het leger en de hoge functionarissen tussen de keizers in Naïssus blijft Jovinus
in  dienst  van  Valentinianus.198 Wanneer  Ammianus  nu  nog  bericht  over  Jovinus  als  magister
equitum,  dan  is  het  zonder  het  bijvoegsel  per  Gallias.199 Zoals  al  vermeld  wordt  in  de
administratieve  bronnen  het  geografische  bijvoegsel  altijd  achterwege  gelaten.200 Valentinianus
spendeert een groot deel van zijn regering aan de Rijngrens met campagnes tegen de Alamanni. Er
was dus geen nood aan een magister militum per Gallias, en Jovinus kan dan ook gezien worden als
de magister equitum in praesenti. Voor de rest van het jaar 365 is er geen bericht over Jovinus in de
literaire bronnen.   Volgens de Codex Theodosianus zijn er in dat jaar wel twee decreten gericht aan
de  magister  equitum.  De  ene handelt  over  het  loon  in  natura  van  soldaten  van  de  scholae,
comitatenses en pseudocomitatenses.201 De tweede wil de oneerlijke promoties via patronage in het
leger aan banden leggen.202 Het is opvallend dat beide decreten gericht zijn aan Jovinus, terwijl er in
die periode geen zijn overgeleverd aan Dagalaifus. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat terwijl
de  magister peditum het  bevel had over de campagne tegen de Alamanni,  de  magister equitum
belast  was  met  de  meer  dagdagelijkse  taken  zoals  het  handhaven  van  de  keizerlijke  decreten.
Anderzijds is er ook altijd de kans dat er bij het compileren van de Codex Theodosianus de keuze
werd gemaakt om decreten gericht aan Dagalaifus niet op te nemen. Valentinianus is op het moment
van de barbaarse invallen van over de Rijn in Parijs.203 Er is dan ook een kans dat Jovinus in zijn
nabijheid verblijft als militaire adviseur.

vanaf  366  vervangt  Jovinus  Dagalaifus  als  bevelhebber  in  de  campagne  tegen  de  Alamannen.
Jovinus is succesvoller en verslaat de plunderende bendes op drie verschillende gelegenheden:

Hoc prospero rerum effectu, quem virtus peregerat et fortuna, aucta fiducia, Iovinus militem
ducens,  diligenti  speculatione  praemissa,  in  tertium  cuneum  qui  restabat,  propere  castra

194 Zos. 3.30.1. en Eutrop.10.17.
195 AM. 21.5.
196 AM. 25.5.7.
197 AM. 24.10.9.
198 AM. 26.5.2.
199 AM. 27.2.1. en  AM. 28.3.5.
200 Cth. 7.1.7, CTh. 7.1.9., Cth. 7.1.10., Cth. 7.20.11. en CTh.8.1.10.
201 CTh. 8.1.10.
202 CTh. 7.1.7.
203 AM. 26.5.9.
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commovit,  et  maturato  itinere  omnem  prope  Catelaunos  invenit,  ad  congrediendum
promptissimum…  Sed resistens animorum acri robore miles, ita lacertis eminuit, ut hostium
quattuor  milibus  sauciis,  sex  alia  interficeret  milia,  ipse  vero  non  amplius  mille  ducentis
amitteret, ducentis tantummodo vulneratis.204

“Door dit schitterende succes, resultaat van moed en geluk, groeide het zelfvertrouwen. Jovinus
liet het terrein zorgvuldig verkennen en dirigeerde zijn soldaten naar de als enige overgebleven
derde groep. Snel rukte hij tegen hen op en na een geforceerde mars trof hij de groep in zijn
geheel  aan  dicht  bij  de  Catelaunische  Velden,  tot  de  tanden  gewapend  en  klaar  voor  de
strijd….Maar de soldaten vochten fel en onverzettelijk terug en toonden zich fysiek zo veel
sterker dat ze vierduizend vijanden verwondden en er nog eens zesduizend doodden, terwijl ze
zelf niet meer dan twaalfhonderd man verloren en slechts tweehonderd gewonden telden.”

Na de campagne tegen de Alamanni keert Jovinus triomfantelijk terug naar Parijs. Onderweg wordt
hij tegemoet gekomen door de keizer die hem als beloning voor zijn militaire successen benoemd
tot  consul  voor  367.205 In  hetzelfde  jaar  plunderen  inheemse  stammen  Brittannia.  De
verantwoordelijke  bevelhebbers,  de  comes  litoris  Saxonici Nectaridus  en  de  dux Fullofaudes,
sneuvelen in een hinderlaag.206 Wanneer Valentinianus op de hoogte wordt gesteld van de situatie
stuurt hij eerst Severus naar het eiland. Die wordt echter na korte tijd teruggeroepen, en laat op het
jaar vervangen door Jovinus:

Quibus magno cum horrore compertis, Severum etiam tum domesticorum comitem misit, si fors
casum dedisset optatum, correcturum sequius gesta: quo paulo postea revocato, Iovinus . . . in
eadem loca profectus reverti eisdem celeri gradu permisit, adminicula petiturus exercitus validi;
id enim instantes necessitates flagitare firmabat.207

“Deze berichten vervulden Valentinianus met grote ontsteltenis. Hij stuurde Severus die toen
nog  comes domesticorum was, uit om, als het lot hem de gehoopte kans zou bieden, recht te
zetten wat misgegaan was. Hij werd na korte tijd teruggeroepen, waarna Jovinus naar hetzelfde
gebied vertrok. Hij gaf [aan een aantal officieren] toestemming zo snel mogelijk terug te keren
om te vragen om krachtige militaire versterkingen. De kritieke situatie maakte dat noodzakelijk,
zo verklaarden zij.”

Het is niet volledig duidelijk met welk mandaat Severus naar Britannia was gezonden. De zin 'om
recht te zetten wat misgegaan was',  lijkt te wijzen op een militair commando om de situatie te
stabiliseren.  Ammianus  vermeldt  echter  niet  of  Severus  vergezeld  werd  door  een  groot  aantel
troepen. Ook de reden waarom hij wordt vervangen door Jovinus wordt niet gegeven. Een ernstig
militair falen van Severus is niet aan de orde aangezien hij kort na zijn terugkeer wordt benoemd tot
magister peditum.208 Het feit dat Valentinianus Jovinus, zijn bevelhebber met de meest ervaring,
naar het eiland stuurt, toont besef van de ernst van de situatie. Echter, in volgende passage wordt
duidelijk dat de comes Theodosius, vergezeld van een klein veldleger, naar Britannia gezonden om
orde op zaken te stellen.209 Ook Jovinus wordt dus vervangen.210 De reden hiervoor is te vinden in

204 AM. 27.2.4-7.
205 AM. 27.2.10.
206 AM. 27.8.1.
207 AM. 27.8.2
208 AM. 27.6.3.
209 AM. 27.8.3.
210 De precieze chronologie van de conspiratio barbarica stond lange tijd onder discussie. Hier werd de meest 
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de door Valentinianus geplande strafexpeditie tegen de Alamannen over de Rijn in het voorjaar van
368 zowel de magister peditum Severus als de magister equitum Jovinus nemen deel:

Contracta igitur undique mole maxima catervarum, armis et subsidiis rei cibariae diligenter
instructa,  accitoque Sebastiano comite  cum Illyricis  et  Italicis  numeris,  quos  regebat,  anni
tempore  iam tepente  Valentinianus  cum Gratiano Moenum transiit,  visoque  nemine,  divisis
agminibus  quadratis,  ipse  medius  incedebat,  Iovino  et  Severo,  magistris  rei  castrensis,
altrinsecus ordinum latera servantibus, ne repentino invaderentur adsultu.211

“Er werd dus overal vandaan een enorme troepenmacht op de been gebracht, die zorgvuldig van
wapens en levensmiddelen werd voorzien; Nadat ook de comes Sebastianus met de troepen uit
Illyricum  en  Italië  die  onder  zijn  bevel  stonden  ontboden  was,  stak  Valentinianus  bij  het
aanbreken van de lente met Gratianus de Rijn over. Toen niemand zich vertoonde, splitste hij
het leger en stelde de afdelingen in carréformatie op; Zelf rukte hij op in het midden, terwijl de
magistri  militum Jovinus  en  Severus  aan  weerszijden  de  flanken  dekten  om  onverhoedse
aanvallen te voorkomen.”

De meest logische verklaring luidt dan ook dat Jovinus werd teruggeroepen omdat de campagne
tegen de Alamannen voorrang kreeg op die in Britannia. De keizer vond blijkbaar het noodzakelijk
dat zijn magistri militum de expeditie samen met hem leidden. Na enkele dagen in carréformatie op
te trekken werd duidelijk dat de Alamanni zich hadden teruggetrokken. Hierop liet Valentinianus de
omliggende dorpen en akkers plunderen. Terwijl het leger verder oprukt raakt de keizer ongerust
over de afwezigheid van enige oppositie. Er worden verkenners uitgestuurd met de hoop om de
vijand  te  lokaliseren.  Zij  keren  snel  terug  en  informeren  de  keizer  dat  de  Alamanni zich
verzamelden in een plaatsje genaamd Solicinium. In de slag die hier op volgt haalt Valentinianus
een zuur verdiende overwinning. Na enkele dagen rust keert de expeditie terug naar Trier waarna de
soldaten verspreid werden over hun winterkwartieren.212 

De strafexpeditie over de Rijn lijkt ook Jovinus' zijn laatste grote militaire campagne te zijn. In het
voorjaar van 369 keert comes Theodosius triomferend terug uit Britannia. Volgens Ammianus wordt
hij door de keizer aan het hof ontboden:

Ita  spectatissime  ante  dictis  rebus  aliisque  administratis  similibus,  ad  comitatum  accitus,
tripudiantesque relinquens provincias, ut Furius Camillus vel Cursor Papirius, victoriis crebris et
salutaribus erat insignis. Et favore omnium ad usque fretum deductus, leni vento transgressus,
venit ad commilitium principis, cumque gaudio susceptus et laudibus, in locum Iovini ut lenti
successit, qui equorum copias tuebatur.213

“Nadat  Theodosius  aldus  op  de  meest  lofwaardige  wijze  de  genoemde  maatregelen  had
getroffen en andere van vergelijkbare aard, werd hij ontboden aan het hof. Hij liet de Britse
provincies in jubelstemming achter en werd om zijn vele zegenrijke overwinningen geëerd als
Furius Camillus of Papirius Cursor. Allen deden hem uit erkentelijkheid uitgeleide tot aan zee.
Met  kalme  wind stak  hij  over  en  arriveerde  in  het  keizerlijke  hoofdkwartier,  waar  hij  met
blijdschap  en  eerbewijzen  werd  ontvangen  en  benoemd  tot  opvolger  van  Jovinus,  de

Conspiracy,” Britannia 5 (1974): 303-9. Volgens Tomlin werd Severus in Juni 367  naar Britannia gestuurd. 
Severus wordt kort daarop vervangen door Jovinus, dit voordat Valentinianus ziek valt en Gratianus benoemt tot 
medekeizer op 24 augustus 367. Theodosius arriveert dan in de herfst van 367 op het eiland en bereikt nog voor het 
einde van het jaar de stad Londen. In 368 vond dan het tweede deel van Theodosius' campagne plaats.
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opperbevelhebber van de cavalerie, wegens diens zwakke gezondheid.”

De reden dat Theodosius ontboden wordt lijkt om Jovinus te vervangen als  magister equitum. De
passage is interessant omdat Ammianus een specifieke reden geeft voor het vervangen van  een
magister militum. Jovinus verdwijnt op dat moment ook uit de literaire bronnen. 

Ergens in de periode 367-370 geeft Jovinus de opdracht tot de bouw van een kerk ,de  basilica
Joviana, in Reims. De inscriptie die ter ere van de stichting werd opgericht is ons overgeleverd via
de middeleeuwse auteur Flodoard.214 Het is interessant om de inscriptie in zijn geheel te bekijken
aangezien ze één van de enige egodocumenten is van een magister militum uit de vierde eeuw. Ze
kan dus interessante inzichten bieden in de manier waarop Jovinus zichzelf wil voorstellen:

Felix militiae sumpsit devota Iovinus /  cingula virtutum culmen provectus in altum /  bisque
datus meritis equitum peditumque magister / extulit aeternum saec(u)lorum in saecula nomen /
sed pietate gravi tanta haec praeconia vicit / insignesque triumphos rel{l}igione dicavit / ut
quem fama dabat rebus superaret honorem / et vitam factis posset sperare perennem / conscius
hic  sancto  manantis  fonte  salutis  /  sedem vivacem moribundis  ponere  membris  /  corporis
hospitium laetus metator adornat / reddendos vitae salvari providet artus / omnipotens Christus
iudex venerabilis atque / terribilis pie longanimis spes fida precantum / nobilis eximios famulis
non imputat actus / plus iusto fidei ac pietatis praemia vincant215

“Avec succès Jovin choisit de ceindre le ceinturon de la milice; s'étant élevé au plus haut faîte
des vertus militaires et  par  deux fois  nommé pour  ses mérites  maître de la cavalerie et  de
l'infanterie,  il  rendit  son  nom éternel  pour  les  siècles  des  siècles.  Mais  sa  profonde  piété
l'emporte sur des titres pourtant si grands et ses triomphes dignes de remarque il les a sacralisés
par sa ferveur réligieuse, de telle sorte qu'il s'est élevé au-dessus de la gloire que sa renommée
accordait à ses hauts faits et qu'il a pu par ses oeuvres espérer la vie éternelle. Devenu conscient
ici, grâce à la saine fontaine d'où coule la salut, d'établir une demeure vivante pour ses restes
mortels,  il  apprête,  joyeux  fourrier,  le  cantonnement  destiné  à  son  corps  et  prend  des
dispositions pour sauvegarder sa dépouille promise à la résurrection. Le Chrisr tout puissant,
juge auguste et terrible, plein d'une douce mansuétude, sûr espoir de ceux qui l'implorent, dans
sa noblesse, ne porte pas leurs actions d'éclat au compte de ses serviteurs. Que bien plutôt ceux-
ci gagnent les récompenses décernées à la foi et à la piété.”216

De inscriptie geeft belangrijke informatie over Jovinus. Ten eerste start de inscriptie met Jovinus'
succesvolle  carrière  in  het  leger.  Er  wordt  vermeld  dat  Jovinus  tweemaal  werd  benoemd  tot
magister  equitum  et  peditum.  Waarschijnlijk  wordt  hier  mee  gedoeld  op  zijn  aanstellingen  in
Illyricum en in Gallië.  Indien verwezen zou worden naar de aanstelling door verschillende keizers,
dan zou het logisch zijn moest de inscriptie spreken over drie benoemingen, namelijk die onder
Julianus, onder Jovianus en als laatste onder Valentinianus. De eerste regels van de inscriptie lijken
ook te wijzen op een lange carrière in het leger, aangezien er gesproken wordt over 'gestegen tot de
hoogste militaire deugden'. Vervolgens komen we ook te weten dat Jovinus een overtuigd Christen
was. De bouw van een kerk wijst op een bepaalde band tussen de twee. Het feit dat Jovinus er ook
wil begraven worden is een sterke aanwijzing dat hij  er  vaak resideerde.  Reims was in de late
oudheid  de  hoofdstad  van  de  provincie  Belgica  Secunda.  Er  waren  troepen  uit  het  veldleger

214 Flodoard Hist. Rem. Eccl. 1.6.
215 CIL 13, 3256
216 Aangezien ik geen Nederlandse vertaling vond heb ik gebruik gemaakt van de Franse uit: Raphaelle Chosserot, et 
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gestationeerd217 en  de  stad  diende  vaak  als  basis  voor  het  verzamelen  van  de  troepen  voor
campagnes  aan  de  limes  onder  Julianus  en  Valentinianus.218 Een  politiek  centrum,  met  vast
garnizoen dichtbij de Rijngrens, is dan ook een logische residentie voor de magister equitum. 

c) Biografie Equitius

Equitius  verschijnt  in  het  bronnenmateriaal  na  de  dood  van  Jovianus.  Het  leger  was  verder
getrokken  naar  Nicea  de  hoofdstad  van  Bithynië.  Daar  aangekomen  kwamen  de  burgerlijke
functionarissen en de  legeraanvoerders samen om een nieuwe keizer aan te stellen:

Et rumore tenus obscuris paucorum susurris, nomen praestringebatur Aequitii, scholae primae
Scutariorum,  etiam  tum  tribuni,  qui  cum  potiorum  auctoritate  displicuisset  ut  asper  et
subagrestis, translata est suffragatio levis in Ianuarium Ioviani adfinem curantem summitatem
necessitatum castrensium per Illyricum.219

“In kleine kring werd, naar verluidde, op fluistertoon de naam van Equitius geopperd, die op dat
moment  nog  tribuun  was  bij  de  scholae  primae  Scutariorum.  Toen  hij  door  de  hoogste
gezagsdragers  als  grof  en  boers  was  afgewezen,  tekende  zich  een  lichte  voorkeur  af  voor
Ianuarius, die familie was van Jovianus en kwartiermeester van de troepen in Illyricum.”

Wanneer Equitius wordt aangesteld als tribuun van de  scholae primae Scutariorum  is onbekend,
maar een De laatst gekende tribuun van de eenheid voor Equitius is Romanus. Hij wordt samen met
Vincentius,  de  tribuun van de  scholae  secunda Scutariorum,  verbannen door  Julianus  voor  het
overschrijden van hun autoriteit.220 Dit incident vond plaats in Antiochië en kan gedateerd worden
in 363.221 De dood van Jovianus vond plaats in 364 dus Equitius was waarschijnlijk zijn opvolger.
Of hij wordt aangesteld door Jovianus of Julianus is echter niet duidelijk. De functies die hij voor
zijn tribunaat bekleedde zijn ook niet geweten. Uit het bovenstaande fragment is duidelijk dat een
bepaalde groep Equitius naar voren schuift als mogelijke keizer. De redenen waaraan Ammianus
zijn  afwijzing toeschrijft,  namelijk  zijn  grove en  boerse karakter,  zijn  niet  overtuigend.   Zeker
aangezien uiteindelijk Valentinianus, net zoals Equitius een Pannoniër en tribuun van de  scholae
palatinae, wel de goedkeuring van de aanwezige functionarissen verkrijgt:

Quo itidem spreto,  quia procul  agebat,  ut  aptus  ad id quod quaerebatur atque conveniens,
Valentinianus,  nulla discordante  sententia,  numinis  adspiratione caelestis  electus  est,  agens
scholam Scutariorum secundam,  relictusque apud Ancyram,  postea secuturus,  ut  ordinatum
est.222 

“Ook die gedachte werd verworpen, omdat Januarius te ver weg was, waarna Valentinianus, die
immers  aan  alle  eisen  voldeed  en  beschikbaar  was,  met  algemene  instemming  en  door  de
ingeving van de hemelse  godheid verkozen werd.  Hij  was tribuun van de  scholae secunda
Scutariorum en was in Ankara achtergebleven om zich bij de rest van het leger aan te sluiten
wanneer hem daartoe toestemming werd gegeven.”

217 ND. Occ.
218 AM. 16.2.1-8 en AM. 27.2.1-10.
219 AM. 26.1.4.
220 AM. 22.11.2.
221 J. Den Boeft et al. Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXII, (Groningen: Forsten, 

1995).
222 AM. 26.1.5.

51



De afwijzing van Equitius' kandidatuur moet op een andere manier verklaard worden. Net zoals bij
Jovianus is de factie van de keizerlijke garde een logische drijvende kracht achter de kandidaturen
van zowel Equitius als Valentinianus.223 Aangezien Equitius als eerste wordt voorgesteld heeft hij
duidelijk hun voorkeur. De scholae primae Scutariorum is de vroegst geattesteerde schola. Een wet
bewaard  in  de  Codex  Theodosianus beschrijft  hoe  ze  reeds  bestond  onder  Constantijn  in
Constantinopel.224 De functie als tribuun van één van de eerste  scholae palatinae zal een zekere
invloed en eminentie met zich mee gebracht hebben. De scholae secunda Scutariorum wordt pas
later in het leven geroepen. Het is mogelijk dat er in 354 een tweede scholae scutariorum was aan
het hof van Constantius. Ervan uitgaande dat Constantius 'expeditie tegen de westerse usurpatoren
in 350 de gevestigde  scholae scutariorum omvatte, de desertie van Vetranio van Gomoarius, die
destijds de scutarii leidde, kan hebben geleid tot de oprichting van een tweede schola in het leger
van Constantius.225 Een latere stichting is echter ook mogelijk. Naast het argument van anciënniteit
is  er  ook  het  feit  dat  in  de  Notitita  Dignitatum  de  verschillende  civiele  en  militaire  functies
hiërarchisch zijn gerangschikt.226 Het feit dat  de scholae primae Scutariorum bovenaan staat geeft
een aanwijzing over de status van de verschillende scholae onderling. Het kan dan ook zijn dat de
andere  facties  binnen  het  consistorium de  figuur  van  Equitius  als  te  invloedrijk  zagen.  Na  de
afwijzing van Januarius omdat die te ver weg was, werd dan overeengekomen op Valentinianus.
Equitius zelf steunt daarna actief het keizerschap van Valentinianus. Samen met de numerarius Leo
zag hij er op toe dat de soldaten niet hun steun zouden toezeggen aan eventuele andere kandidaten
in de cruciale periode die Valentinianus nodig had om van Anakara naar Nicea te raken.227 Enkele
maanden later in Naïssus wordt Equitius beloond voor zijn steun en krijgt hij als comes rei militaris
het bevel over de troepen in Illyricum.228 

De volgende vermelding van Equitius is in verband met de opstand van Procopius tegen Valens in
365. Equitius krijgt via de tribuun van de troepen in Centraal-Dacië bericht over de gebeurtenissen
in het oosten. De informatie was echter vaag en Equitius heeft enkel weet van de opstand, en geen
bericht over de situatie en welzijn van Valens. Hij stelt Valentinianus op de hoogte die rond begin
november de boodschap ontvangt.229 Op hetzelfde moment wordt de keizer ook geïnformeerd over
tegenslagen aan het Rijnfront tegen de Alamanni:

 His cognitis Valentinianus eodem Aequitio aucto magisterii dignitate, repedare ad Illyricum 
destinabat, ne persultatis Thraciis perduellis iam formidatus, invaderet hostili excursu 
Pannonias.230

“Toen hij dit gehoord had, beloonde Valentinianus Equitius met de rang van magister militum.
Het liefst  wilde hijzelf  op zijn schreden terugkeren naar Illyricum om te voorkomen dat de
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opstandeling  Thracië  zou  doorkruisen  en  als  een  inmiddels  geduchte  tegenstander  een
vijandelijke inval zou doen in Pannonië.”

De aanstelling van Equitius tot magister militum wordt uitdrukkelijk verbonden aan de opstand van
Procopius. Het lijkt logisch dat samen met zijn aanstelling tot opperbevelhebber Equitius ook meer
veldtroepen worden toegestuurd.  Een  comes  had vaak maar een kleiner contingent  comitatenses
onder zijn bevel.231 Ook de oorspronkelijke beslissing van Valentinianus om zelf naar Pannonië te
trekken wijst op de voorbereiding van een expeditie tegen Procopius en dus ook op extra troepen.
Uiteindelijk besluit de keizer om toch in Gallië te blijven met het argument dat Procopius een vijand
was van hem en zijn broer, maar de Alamannen van de gehele Romeinse wereld.232 De acties van
Equitius in 365 en 366 maken duidelijk dat toch niet aan zijn lot wordt overgelaten. Zijn benoeming
tot  magister  militum bracht  dus  misschien  ook  meer  vrijheid  van  actie  met  zich  mee.  Nadat
Procopius Thracië en Bythinië onder controle heeft stuurt hij gezanten naar Illyricum om de troepen
daar op zijn hand te krijgen. Equitius laat de opruiers arresteren en laat vervolgens de smalle wegen
naar Illyricum bezetten met troepen. Zelf trekt hij met troepen naar de Succi-pas.233 Nadat Procopius
Bythinië in zijn macht had gekregen had het zwaartepunt van de strijd tussen Valens en Procopius
zich verplaatst naar Klein-Azië. Equitius maakte van de gelegenheid gebruik om af te dalen uit de
bovengenoemde pas en het pro-Procopiaanse Philippopolis, de hoofdstad van de Provincie Thracia,
te belegeren. Equitius kon de stad niet links laten liggen aangezien ze verdedigd werd door een
vijandelijk garnizoen en hij het risico liep om wanneer hij verder trok om Valens te ondersteunen in
de rug zou worden aangevallen.234 De belegering van Philippopolis vond plaats in de maanden juni
en juli van 366.235 Op het moment van de belegering was Procopius reeds gesneuveld in de slag bij
Nacolaeia tegen de legers van Valens.236 De protector Marcellus, een familielid van Procopius, had
na  het  horen  van  de  dood  van  Procopius  besloten  om de  opstand  verder  te  zetten.  Door  een
verrassingsaanval had hij de stad Chalcedon bezet. Hij was echter niet op de hoogte van de dichte
aanwezigheid  van  de  opperbevelhebber  uit  Illyricum.  Equitius  krijgt  bericht  over  de  dood van
procpius nog voor Philippopolis veroverd was. Hij verliest geen tijd en stuurt hij een aantal soldaten
om Marcellus te arresteren. Hij wordt korte tijd later geëxecuteerd. De stad Philippopolis geeft zich
pas over nadat het hoofd van Procopius, op weg naar Valentinianus in Gallië, voor de stadsmuren
getoond  wordt.237 Er  kan  verondersteld  worden  dat  Equitius  na  het  neerslaan  van  de  opstand
terugkeert naar Illyricum.

Vervolgens is er lange tijd niks geweten over de acties van Equitius. Hij is niet aanwezig, of wordt
toch niet vermeld, in de campagnes van Valentinianus tegen de Alamannen in 368. Wel worden er
tijdens de voorbereiding van de veldtocht troepen uit Illycirum en Italië, die onder het bevel stonden
van de comes cum Illyricus et Italicus Sebastianus, aan het expeditieleger toegevoegd.238 Equitius
blijft  dus  waarschijnlijk  achter  in  Illyricum  terwijl  zijn  ondergeschikte  met  een  deel  van  het
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veldleger  uit  die  streken deelneemt  aan de  campagne van de  keizer.  De belangrijkste  taak  van
Equitius lijkt  het versterken van de Donaugrens te zijn. Zoals Tomlin in zijn doctoraat over de
keizer uitgebreid analyseert was het versterken van de limes aan de Rijn en de Donau via de bouw
van forten en  burgi,  één van de speerpunten van Valentinianus' militair beleid.239  In 365 lijdt de
provincie nog onder aanvallen van Sarmaten en de Quadi, dus Valentinianus zal de kwetsbaarheid
van de limes daar goed beseft hebben.240 Drie inscripties verbonden aan de bouw van forten aan de
Donau vermelden Equitius als de bouwverantwoordelijke. De vroegste inscriptie dateert uit 367, en
plaatst Equitius op dat moment in Pannonia Superior.241 De twee andere bouwinscripties dateren uit
de  periode  270-1,  dee  ene  in  Noricum en  de  tweede  opnieuw  in  Pannonia  Superior.242 Zijn
verantwoordelijkheid voor het versterken van de Donaugrens kan verklaren waarom Equitius in de
periode 367-74 niet aan bod komt in geen enkele overgeleverde literaire bron aan bod komt. De
literaire bronnen focussen zich op de gebeurtenissen rondom de keizer. Valentinianus is het grootste
deel van zijn regering in Gallië te vinden aangezien zijn militaire prioriteit het beschermen van de
Rijngrens  is  tegen  invallen  van  de  Alamannen.243 Equitius  is  als  verantwoordelijke  voor  de
Donaugrens dus vaak gewoon niet in de buurt van de keizer.

De eerstvolgende verwijzing naar Equitius is opnieuw verbonden aan de bouw van een fort aan de
Donau in 373. Equitius had van Valentinianus de opdracht gekregen om een fort te bouwen voorbij
de Donau op het gebied van de Quadi. Zij hadden echter via een gezantschap geprotesteerd tegen de
constructie van dat fort.  Hun protest  had blijkbaar succes want Equitius krijgt  in hetzelfde jaar
kritiek van de praetoriaanse prefect Maximinus omdat het fort nog steeds niet klaar was:

Sed Maximinus in omne avidus nefas, et genuinos mitigare nequiens flatus, quibus praefecturae
accesserat  tumor,  increpabat  Aequitium,  per  Illyricum eo  tempore  magistrum armorum,  ut
pervicacem et desidem, necdum opere, quod maturari dispositum est, consummato: addebatque
ut  consulens in commune,  quod,  si  parvo suo Marcelliano deferretur potestas per Valeriam
ducis, munimentum absque ulla causatione consurgeret.244

“Maximinus  echter,  die  er  al  die  tijd  op  uit  was  onheil  te  stichten  en  zijn  aangeboren
geldingsdrang niet kon matigen, nog extra arrogant sinds hij praetoriaans prefect was geworden,
maakte Equitius, de toenmalige magister militum per Illyricum, uit voor reciltrant en lui, omdat
de bouw, waarmee hij haast had moeten maken, nog niet af was. Hij voegde daaraan toe dat als
zijn jonge zoon Marcellianus zou worden aangesteld als dux per Valeriam, het fort zonder enige
vertraging zou verrijzen.”

Equitius had, zich bewust van de politieke complicaties dat het fort met zich mee bracht de bouw
ervan gestopt. De klachten van Maximinus vinden echter gehoor en Marcellianus wordt aangesteld
als  dux per Valeriam. De bouw van het fort werd hervat, en om enig protest van de Quadi in de
kiem te smoren nodigde Marcellus hun koning Gabinius, samen met enkele anderen, uit voor het
avondmaal. Hierna liet hij hem, niets vermoedend, vermoorden. Het gevolg van Marcellianus' acties
liet niet lang op zich wachten. De Quadi, verontwaardigd door de brutale moord op hun leider,
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roepen de hulp in van de naburige Sarmaten, en verrvolgens vielen ze in juli 374 Pannonië binnen.
Uit  het  fragment  van  Ammianus  blijkt  dat  de  aanval  als  een  complete  verrassing  kwam.  De
praetoriaanse prefect Probus neemt onwillig de verdediging van de stad Sirmium op zich. De muren
en andere verdedigingswerken werden hersteld, en hij liet een cohort Sagitarii uit een nabijgelegen
wachtpost overkomen om een eventuele belegering te doorstaan. De snelle reactie van Probus wierp
zijn vruchten af en weerhield de Quadi ervan de stad aan te vallen. In plaats daarvan besluiten ze
om Equitius, die was uitgeweken naar de afgelegen gebieden van Valeria, op te jagen. Als reactie op
de inval werden twee lokale militaire eenheden, de Pannoniciani seniores en de Moesiaci seniores,
te hulp gestuurd. Door onderlinge rivaliteit slaagden de twee groepen er niet in om samen te werken
en werden ze onafhankelijk van elkaar verslagen door de barbaarse invallers.245 Naast Ammianus
zijn er ook archeologische bronnen die een wijde plundering van Pannonië ondersteunen. Een groot
aantal muntschatten die eindigen met munten van Valentinianus kunnen gedateerd worden tot deze
invasie.246 Een meer succesvolle verdediging werd ondernomen door de dux Moesiae Theodosius,
zoon van de magister equitum Theodosius. Hij versloeg keer op keer plunderende groepen Sarmaten
en dreef ze terug over de Donau.247 Met het arriveren van versterkingen uit Gallië onder leiding van
Valentinianus in 375 proberen de Quadi een vredesverdrag te sluiten.248

Binnen  de  beschreven  gebeurtenissen  is  de  magister  militum  per  Illyricum Equitius  de  grote
afwezige. Zijn vlucht naar de afgelegen gebieden in Valeria wijst er op dat hij zich op het moment
van de inval  dichtbij  de  limes bevindt.  Het  feit  dat  hij  moet  onderduiken voor  de plunderende
bendes toont aan dat hij op dat moment geen groot aantal soldaten bij zich heeft. Hij is ook niet
betrokken bij de pogingen van de Pannoniciani en Moesiaca seniores om de plunderende bendes te
stoppen. Als hoogste militaire autoriteit had hij er nochtans kunnen in slagen om beide eenheden
beter te laten samenwerken. Als laatste wordt Valentinianus op de hoogte gesteld van de situatie via
een rapport van de praetoriaanse prefect  Probus,  en dus niet  via  de verantwoordelijke militaire
autoriteiten.249 Alles  wijst  er  op  dat  ook  Equitius  in  snelheid  gepakt  werd  door  de  Quadi  en
Sarmaten en nooit de kans kreeg om zich te hergroeperen. De versterking van de Donaugrens via de
bouw  van  forten  en  burgi faalt  hier  compleet.250 Bij  Zosimus  wordt  hij  aangeduid  als  de
hoofdschuldige:

ἀποδημίαν ἐπέθεντο Παίοσί τε καὶ Μυσοῖς: τοῦ γὰρ Κελεστίου τὸν τούτων ἄρχοντα πίστεσιν 
ἐνόρκοις παραγαγόντος, ἀνελόντος τε δόλῳ τῆς τραπέζης ἔτι προκειμένης, εἰκότως οἱ βάρβαροι 
τῆς ἐφόδου ταύτην ἔχοντες πρόφασιν τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον ἐλῄζοντο, πᾶν, εἴ τι τῶν πόλεων ἦν 
ἐκτός, διαρπάσοντες.251

“On this the Sarmatians and the Quadi, who had long entertained a hatred for Celestius, the 
governor of those countries, availing themselves, of the opportunity afforded by the departure of
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the legions for Africa, invaded Pannonia and Moesia. Celestius252 had infringed an oath, and had
not only treacherously deceived, but had murdered their chief at a banquet. The barbarians 
therefore revenged themselves by plundering all the country along the Ister, carrying off all that 
they found in the towns.”

Ammianus Marcellinus wijst op de desastreuze gevolgen van de acties van Marcellianus, maar lijkt
ook de alluderen op de verantwoordelijkheid van Equitius. Nadat Valentinianus door Probus op de
hoogte was gesteld stuurde hij de geheimschrijver Paternianus naar Illyricum om de zaak tot op de
bodem uit te zoeken. Na analyse van zijn rapport vond hij dat militaire actie nodig was. Door de
winter werd de expeditie echter uitgesteld naar het volgende jaar. Wanneer Valentinianus dan in de
lente  van  375  vertrok  uit  Trier  werd  zijn  komst  door  de  verantwoordelijke  magistraten  met
huivering  afgewacht.253 De  vraag  stelt  zich  nu  wie  wordt  bedoeld  met  de  'verantwoordelijke
magistraten.'  De  dux per  Valeriam Marcellianus  is  een  eerste  logische kandidaat,  maar  door  te
spreken over magistraten alludeert hij  volgens mij  ook naar Equitius.  Andere hoge magistraten,
zoals Probus en de dux Theodosius, hadden goed gereageerd in de noodsituatie.  Toch lijken er geen
consequenties te zijn voor Equitius. Hij blijft in positie tot minstens na Valentinianus' dood enkele
maanden later. In 373 was besloten om Equitius de eer van het consulaat toe te kennen voor 374.254

Ironisch genoeg niet het beste jaar voor Equitius zelf. De beloning van het consulaat was een grote
eer  in  het  Romeinse  rijk  in  de  late  oudheid.255 Het  toont  dan  ook  een  goede  band  tussen
Valeninianus en zijn magister militum per Illyricum. De kans is groot dat deze goede band dan ook
de redding van Equitius' carrière betekent. Daarnaast wijst het bovenstaande fragment ook op een
misrekening van de keizer. Zosimus meldt hoe er vanuit Illyricum vesterkingen naar Mauretania
waren gestuurd tegen de opstand van Firmus.  In  het  volgende onderdeel  zal  de reden waarom
Equitius ongeschonden uit de voorgaande gebeurtenissen komt dieper geanalyseerd worden. 

Wanneer de keizer aankomt in de Illyrische stad Carnuntum laat hij geen onderzoek instellen naar
de dood van de koning Sabinius en de daaropvolgende gebeurtenissen, en zowel Marcellianus en
Equitius  gaan  dus  vrijuit.  Hij  verblijft  hier  de  drie  daaropvolgende  zomermaanden  om  de
strafexpeditie tegen de Quadi voor te bereiden. De recent benoemde magister peditum Merobaudes
wordt samen met de comes Sebastianus voorop gestuurd om het gebied van de Quadi te plunderen.
Valentinianus zelf trekt kort hierna met de rest van het leger de Donau over en opent zo een tweede
front.256 Equitius'  aanwezigheid wordt niet  vermeld,  maar  het  lijkt  logisch dat  hij  Valentinianus
vergezeld aangezien Merobaudes al voorop was gestuurd, en de magister equitum Theodosius zich
op dat moment nog in Africa bevindt. Anderzijds is het ook mogelijk dat de magister militum per
Illyricum achterblijft  in Pannonië.  Na de plundering van het omliggende gebied keert  de keizer
terug naar Illyricum.

De keizer bereidt zich daarna voor om de winter door te brengen in Illyricum. Volgens Tomlin

252 Zosimus noemt hier Celestius als de dux per Valeriam, maar volgens de PLRE is hij dezelfde persoon als 
Marcellianus: PLRE I, “Celestius 3”, 190.
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betekent dit dat hij het plan had om het volgende jaar verder campagne te voeren over de Donau.257

In Brigetio wordt Valentinianus benaderd door een gezantschap van de Quadi.  Op verzoek van
Equitius  krijgen  ze toegang tot  de keizer.258 Dit  wijst  er  op dat  Equitius  op dat  moment  in  de
nabijheid van de keizer verblijft.  Tijdens de onderhandelingen over een mogelijk vredesverdrag
kreeg de keizer een woedeaanval en hij sterft plots op 17 november 365. In de daaropvolgende
gebeurtenissen speelt Equitius een grote rol. Op het moment van Valentinianus 'overlijden is zijn
opvolger en medekeizer Gratianus nietsvermoedend in Trier. Volgens Ammianus Marcellinus was
de situatie gevaarlijk. De Gallische legers waarmee Valentinianus gearriveerd was in Illyricum, en
de kern van zijn expeditiemacht, waren een onbetrouwbare factor. Er heerste angst dat zij iemand
uit hun midden zouden steunen en op die manier een greep naar de macht zouden doen. In die
kritieke  situatie  besloot  de  legertop  om  snel  te  handelen.  Ze  stuurden  een  boodschap  naar
Merobaudes om hem zo snel mogelijk naar Brigetio te laten komen, zonder te vermelden dat de
keizer gestorven was. Bij zijn aankomst en na ingelicht te zijn besluit hij om de populaire  comes
Sebastianus ver weg te sturen aangezien hij zeer geliefd was bij de soldaten en dus een mogelijke
risicofactor vormde. Na overleg met de rest van de legertop wordt besloten om voor de veiligheid
de vierjarige  Valentinianus II,  de jongere  broer  van Gratianus,  ook tot  augustus  te  kronen.  Hij
verbleef op dat moment in Murocincta, honderd mijl van Brigetio.259 De redenen voor de kroning
van Valentinianus II,  en de rol  van het  militaire opperbevel in  de gebeurtenissen,  zullen in het
laatste onderdeel van de masterproef uitgebreid geanalyseerd worden. Het is hier enkel van belang
om te kijken welke rol Equitius speelt in de aanstelling van Valentinianus II. Ammianus zelf noemt
enkel de magister peditum Merobaudes bij naam. Hij vermeldt wel voorafgaande besprekingen van
de legertop, wat dus ook de participatie van Equitius impliceert. Andere bronnen geven hem echter
ook een leidende rol in de gebeurtenissen:

Itaque eo mortuo Valentinianus adhuc quadriennis auctore Equitio ac Merobaude e propinquo, 
ubi cum matre fuerat, allatus creatur imperator.260

“And so, with him dead, Valentinianus, now in his fourth year, with Equitius as promoter and 
Merobaudes, was produced from nearby, where he had been with his mother, and made 
imperator.”

En ook Zosimus duidt hem samen met Merobaudes aan als de drijvende kracht achter de aanstelling
van Valentinianus II.261 Daarnaast was ook de invloedrijke praetoriaanse prefect Petronius Probus
betrokken.262Volgens Ammianus Marcellinus was de aanstelling van Valentinianus II in het voordeel
van Gratianus. Enkel via de snelle kroning van een ander lid van de dynastie kon de loyaliteit van
de Gallische legers verzekerd worden.263 Volgens Zosimus was er een gevaar dat de barbaren het
rijk  zouden  binnenvallen  wanneer  ze  over  de  dood  van  Valentinianus  hoorden.264 Volgens
Ammianus  waren  de  aanstichters  echter  bang  voor  de  reactie  van  Gratianus.  Die  bleek  echter
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ongegrond want Gratianus koesterde een diepe genegenheid voor zijn broer.265 Philostorgius geeft
echter een andere voorstelling van de feiten. Volgens hem werd Gratianus voor een voldongen feit
gesteld en strafte hij enkele van diegenen die betrokken waren.266 Normaal gezien zou de getuigenis
van  Ammianus  boven  die  van  Philostorgius  moeten  gekozen  worden,  maar  in  dit  geval  kan
getwijfeld worden aan de voorstelling van Ammianus Marcellinus. Het is niet geloofwaardig dat de
promotie  van  een  vierjarige  tot  augustus de  beste  oplossing  was  om het  keizerschap  van  de
zestienjarige  Gratianus  te  redden.  Zeker  om  dat  op  hetzelfde  moment  twee  zeer  invloedrijke
magistri militum zich in de nabijheid van de troepen bevonden. Het lijkt logischer dat een groep
invloedrijke  personen gebruik maakte  van de verwarring  om de machteloze  Valentinianus  II  te
benoemen en op die manier hun eigen positie onder het nieuwe keizerschap van Gratianus veilig te
stellen.  Opvallend  is  ook dat  na  de  aanstelling  van Valentinianus  II  Equitius  verdwijnt  uit  het
bronnenmateriaal. Petronius Probus wordt enkele maanden later op pensioen gestuurd.267 De kans is
dan  ook  groot  dat  de  verwijzing  van  Philostorgius  slaat  op  Equitius  en  Petronius  Probus.  De
precieze sterfdatum van Equitius is niet geweten.

d) Biografie van Severus

De chronologisch vroegste vermelding van Severus is terug te vinden in de Codex Theodosianus.
Twee decreten uit 364 vermelden hem als  comes domesticorum onder Valentinianus en Valens.268

Over zijn geboorteplaats, sociale status en vroege carrière is niks geweten. Zijn naam wijst echter
op een 'Romeinse'  afkomst.  Er  is  geen zekerheid of  Severus  nog door  Jovianus,  of  pas enkele
maanden later, door Valentinianus benoemd werd. Toch zijn er enkele indicaties die wijzen richting
Jovianus. In het fragment van de  Res Gestae dat handelt over de verdeling van functionarissen
tussen Valentinianus en Valens in Naissus (364) komt Severus niet aan bod. Ammianus wijst er wel
op dat Valens Serenianus, de gewezen dux Phoenices, opnieuw onder de wapens roept als  comes
domesticorum.  Anderen die gepromoveerd worden door de keizers,  zoals bijvoorbeeld Equitius,
worden wel vermeld.269 Indien Severus door Valentinianus was aangesteld in Naïssus, dan zou hij
logischerwijs in de passage vermeld worden. Ten tweede vermeldt Ammianus ook hoe Dagalaifus
door  Jovianus  benoemd  was  tot  magister  equitum (per  Illyricum).270 Tussen  de  promotie  van
Dagalaifus en de verwijzing naar Severus in de  Codex Theodosianus is er  geen  andere  comes
domesticorum gekend.  Beide  argumenten  maken  een  benoeming  door  Jovianus   dan  ook
waarschijnlijk.

Over de verblijfplaatsen van Severus in de volgende twee jaar is niks geweten. Via zijn functie
kunnen we echter veronderstellen dat hij vaak in de nabijheid van de keizer verbleef. Op die manier
kan toch een idee gegeven worden. Ammianus informeert ons hoe na de conferentie in Naïssus
Valentinianus doortrekt naar zijn residentie in Milaan, waar hij de rest van 365 verblijft. Echter
wanneer de keizer bericht krijgt van de opstand van Procopius, is hij reeds in Parijs. Een jaar later,
in november, is de keizer in Parijs te vinden wanneer hij bericht krijgt van de barbaarse invallen van
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over de Rijn.271 De volgende verwijzing naar Severus komt er met de de invallen van  de Scotti,
Attacotti en Picten in Brittannia in 367. De lokale militaire bevelhebbers, de comes litoris Saxonici
Nectaridus  en  de  dux Fullofaudes,  worden  in  een  hinderlaag  gelokt  en  sneuvelen  in  de
omsingeling.272 Nadat deze verontrustende berichten Valentinianus bereikten, stuurde hij Severus
naar het eiland.273 Het is niet volledig duidelijk met welk doel Severus naar Brittannia gezonden
werd.  De  zin  'om  recht  te  zetten  was  misgegaan  was,'  lijkt  echter  te  wijzen  op  een  militair
commando om de situatie te stabiliseren, en niet op een verkenningsmissie om de situatie in te
schatten. Severus wordt echter snel vervangen door Jovinus, die wederom in hetzelfe jaar nog wordt
vervangen  door  de  comes Theodosius.  Zoals  al  vermeld  is  het  terugroepen  van  Severus  geen
negatieve zaak. Hij wordt kort daarop aangesteld als de nieuwe magister peditum. Zijn opvolger als
comes domesticorum is niet gekend. 

Ergens  tussen  de  benoeming  van  Severus  en  het  vertrek  van  Theodosius  naar  Britannia  valt
Valentinianus dus ernstig ziek in Amiens. (wanneer precies) Er wordt gevreesd voor zijn leven, en
twee verschillende  groepen nemen initiatief  om kandidaten  voor  het  keizerschap naar  voren  te
schuiven:

Inter  haec  Valentiniano  magnitudine  quassato  morborum,  agitanteque  extrema,  colloquio
occultiore Gallorum, qui aderant in commilitio principis, ad imperium Rusticus Iulianus, tunc
magister  memoriae,  poscebatur,  quasi  afflatu  quodam  furoris,  bestiarum  more  humani
sanguinis  avidus,  ut  ostenderat  cum proconsulari  potestate  regeret  Africam….  Contra  hos
nitebantur aliqui studiis altioribus in favorem Severi,  magistri  tunc peditum, ut apti  ad hoc
impetrandum, qui licet asper esset et formidatus, tolerabilior tamen fuit, et praeferendus modis
omnibus ante dicto.274

“Tijdens  deze  gebeurtenissen  was  de  gezondheid  van  Valentinianus  door  ernstige  ziekten
ondermijnd. Terwijl hij op het uiterste lag, werd tijdens een besloten diner van de Galliërs die
tot het gevolg van de keizer behoorden Rusticus Julianus, toentertijd magister memoriae, naar
voren geschoven voor het keizerschap…. Tegen deze Galliërs ageerde een aantal personen vol
overtuiging ten gunste  van Severus,  de  toenmalige  magister  peditum,  omdat  deze naar  hun
mening de juiste man was om het keizerschap te bekleden. Hij was weliswaar hard en gevreesd,
maar  toch  beter  te  verdragen  en  in  alle  opzichten  te  verkiezen  boven  de  eerdergenoemde
Rusticus.”

De keizer herstelt echter van zijn ziekte, en om de geruchten in de kiem te smoren benoemt hij op
24 augustus 367 zijn achtjarige zoon Gratianus als  mede-Augustus.275 De bovenstaande passage
roept onmiddellijk enkele vragen op. Eerst en vooral wat bedoelt Ammianus met 'de Galliërs aan
het  hof?'  Een antwoord  kan gezocht  worden in  de functie  van  Rusticus  Julianus.  De magister
memoriae was in de late oudheid één van de leidende functies binnen de keizerlijke kanselarij. Een
puur  burgerlijke  functie,  dus  zonder  enige  invloed  bij  de  troepen.  Dat  een  groep  invloedrijke
Galliërs aan het hof kiest voor een burgerlijke magistraat als kandidaat, terwijl al sinds lange tijd
geen enkele keizer meer aan de macht was gekomen die geen carrière had in het leger, lijkt dan ook
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ver gezocht.276 Indien met de Galliërs een groep civiele functionarissen uit Gallië wordt bedoeld,
dan is de keuze voor Rusticus Julianus logisch.Het feit dat Valentinianus ziek valt in  Amiens kan
verklaren waarom de civiele functionarissen die samenkomen allemaal een Gallische achtergrond
hebben, aangezien zij het dichtste bij zijn. 

De factie die Severus als kandidaat-keizer voorstelt blijft bij Ammianus echter anoniem. De vraag
welke groep Severus naar voren schuift, en waarom specifiek hem, is nog maar zelden gesteld. De
militaire achtergrond van Severus wijst in de richting van bevelhebbers rondom Valentinianus. Men
zou dan kunnen stellen dat zowel de civiele als militaire functionarissen aan het hof elk hun eigen
kandidaat naar voren schuiven. Toch kan men zich dan afvragen wat het criterium was waarop zijn
kandidatuur  gebaseerd  was.  Severus  was nog maar  recent  benoemd tot  magister  peditum.  Zijn
invloed zal bij grote delen van het leger nog maar beperkt zijn geweest. Volgens Tomlin zou Jovinus
een meer logische kandidaat geweest zijn om door de militairen aan het hof gesteund te worden. Hij
was sinds 362 de meest ervaren opperbevelhebber in de Gallische streken. Hij valt echter af door de
simpele reden dat hij  tijdens Valentinianus'  ziekte  nog in Britannia aan het strijden is  tegen de
plunderende bendes. Hij kond dus niet geraadpleegd worden in een situatie waar snelheid geboden
was.277 Ik ben het echter niet eens met de redenering van Tomlin. Jovinus valt inderdaad weg als
kandidaat  door  zijn  afwezigheid,  maar  men  kan  zich  afvragen  of  militaire  ervaring  wel  het
bepalende criterium was bij de groep die een opvolger voor Valentinianus naar voren schuift. Zowel
Jovianus, Valentinianus als Valens waren afkomstig uit de rangen van de protectores domestici en
de  scholae  palatinae.278 Ze  werden  ook  niet  aangesteld  vanwege  hun  grote  militaire  ervaring.
Verschillende bronnen wijzen er op dat Jovianus vooral werd verkozen door de militaire reputatie
van zijn vader Varronianus.279 Indien militaire ervaring een allesbepalend kenmerk zou zijn, dan was
één  van  de  magistri  militum,  of  een  andere  ervaren  bevelhebber,  Jovianus  hebben  opgevolgd.
Belangrijker is volgens mij de steun van de leidende figuren uit de  protectores domestici en de
scholae  palatinae bij  de  aanstelling  van  Valentinianus.280 Ik  wil  stellen  dat  de  factie  die  de
kandidaturen van Jovianus en Valentinianus ondersteunden, opnieuw iemand uit hun eigen rangen
naar voren schuiven als zijn mogelijke opvolger. De bepalende factor bij Severus is niet zijn juist
verworven functie als  magister peditum, maar zijn vroegere ambt van comes domesticorum. Door
het ontbreken van specifiek bewijs moet dit noodgedwongen een hypothese blijven. Er zijn echter
volgens mij twee aanwijzingen dat Severus zijn kandidatuur gesteund werd door de  protectores
domestici en de  scholae palatinae. Ten eerste is het feit dat de precieze factie die Severus naar
voren  schuift  anoniem blijft  in  het  narratief  van  Ammianus.  Er  is  hier  volgens  mij  een  grote
gelijkenis  met  de  aanstelling  van  Jovianus  waar  Ammianus  spreekt  over  'een  handvol
paniekzaaiers.281'  In zijn studie over de politieke crisis die ontstaat na het plotse overlijden van

276 Een uitzondering vormt de kandidatuur van de praetoriaanse prefect Salutius na de dood van Jovianus, en misschien
eerder ook na het sneuvelen van Julianus. Dit is echter een heel andere situatie dan die van Rusticus Julianus. 
Salutius kandidatuur werd besproken door de leidinggevende civiele en militaire functionarissen in een 
crisissituatie.  In 367 wordt Rusticus Julianus in het geheim benaderd door een beperkte groep. Zij kandidatuur 
heeft maar weinig kan van slagen.

277 Tomlin, “The Date of the Barbarian Conspiracy,” 305.
278 Jovianus: AM. 25.5.4., Valentinianus AM. 25.8.10 en Valens: Soc. 3.13.
279 AM. 25.5.4, Aur. Vict. Epit. 44. 
280 Lenski, “The Election of Jovian,”  502-5.
281 AM. 25.5.4.

60



Valentinianus wijst Gavin Kelly op Ammianus Marcellinus zijn vaak aanwezige terughoudendheid
bij het benoemen van betrokken groepen of individuen in historische gebeurtenissen.282 Volgens mij
is er een kans dat Ammianus dezelfde groep als bij Jovianus en Valentinianus bewust anoniem laat.
Ten tweede is  er  het  belangrijke  feit  dat  de  kandidatuur  van Severus  ongestraft  blijft  wanneer
Valentinianus  onverwacht  herstelt.  Een  logische  verklaring  voor  Valentinianus'
vergevingsgezindheid kan er volgens mij in liggen dat beide kandidaturen geen aanval waren op de
autoriteit van Valentinianus. Het waren de reacties van twee groepen, nieuwe civiele en militaire
functionarissen,  die  hun  geprivilegieerde  positie  te  danken  hadden  aan  de  keizer.  Met  hun
kandidaten probeerden ze hun recent verkregen macht te behouden.

Het  jaar  daarop  voert  hij  samen  met  Jovinus  het  bevel  over  de  flanken  van  Valentinianus'
expeditiemacht tegen de Alamanni.283 De campagne zelf werd al uitvoerig besproken in de biografie
van Jovinus. Het is daarom niet nodig om er hier nog verder bij stil te staan. Over de activiteiten
van Severus voor de rest van 368 en 369  is weinig geweten. Men kan veronderstellen dat na de
campagne tegen de Alamanni severus, net zoals de rest van het leger, naar zijn winterkwartier trekt.
Eventueel is dit de stad Parijs aangezien zijn voorganger hier resideerde,284 maar dit staat zeker niet
vast. In de gebeurtenissen van 369 wordt Severus ook niet vermeld. Volgens Ammianus was de
keizer druk bezig met de versterking van de Rijngrens.285 Via de speech van Symmachus gegeven
aan de keizer op 1 januari 370 in Trier weten we veel over de verblijfplaatsen van de keizer. Hij was
eerst betrokken bij de versterking van de haven van Nemetae, een stadje aan de Rijn.286 Ten laatste
op veertien oktober is Valentinianus terug te vinden in Trier.287 Er is dus enerzijds een kans dat
Severus de keizer vergezelde bij zijn versterking van de Rijngrens. Anderzijds kan het zijn dat hij
ook ergens anders in Gallië verbleef. Ammianus bericht ook over een kleine Romeinse expeditie
over de Rijn met als doel een versterkte wachtpost te bouwen op mons Piri. De bouwers en troepen,
onder  bevel  van  de  dux Arator,  worden  echter  bijna  tot  de  laatste  man  afgeslacht  door  de
Alamannen. Enkel de notarius Syagrius overleeft het debacle.288 Indien Severus bij deze expeditie
betrokken  was  dan  zou  Ammianus  hem  waarschijnlijk  wel  vermeld  hebben  als  één  van  de
overlevenden.

In 370  deden de Saksen, via een oversteek van de zee, een krachtige inval op Romeins grensgebied.
In de moderne historiografie wordt de inval gelokaliseerd in de provincie  Toxandria, het gebeid
overeenkomstig met het hedendaagse Noord-Brabant in Nederland en de Kempen in .289 De lokale
comes Nannienus ging de strijd aan, maar raakte gewond. Na een hulpkreet aan de keizer werd
Severus naar het gebied gestuurd. Nadat hij met een grote legermacht was gearriveerd smeekten de
Saksische plunderaars om vrede.  Er werd een vredesverdrag gesloten,  en de Saksen vertrokken
ongehinderd terug naar hun gebieden. De  magister peditum had echter in het geheim eenheden

282 Gavin Kelly, “The Political Crisis of AD 375-376,” Chiron 43 (2013): 364.
283 AM. 27.10.6.
284 Dagalaifus wordt door Ammianus eenmaal in Parijs geplaatst: AM. 27.2.1.
285 AM. 28.2.1-4.
286 Symm. Or. 2.28.
287 J. Den Boeft et al. Historical and Philological Commentary on Ammianus Marcellinus XXVIII, (Leiden: Brill, 

2011), XX.
288 AM. 28.4.
289 Den Boeft et al. Ammianus Marcellinus XXVIII, XX
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infanterie naar een nabijgelegen dal gestuurd om de Saksen in de val te lokken. De hinderlaag liep
bijna mis en werd enkel gered door het arriveren van een contingent cavalerie.  De plunderaars
werden  allemaal  in  de  strijd  gedood.290 Volgens  Ammianus  overwoog  Valentinianus  na  de
vernietiging van de plunderende Saksische bendes een aanval op de Alamannen die onder leiding
stonden van hun rex Macrianus. Voor deze actie vroeg hij de steun van de Bourgondiërs, een stam
die grensde aan het grondgebied van Macrianus.291 Chronologisch kan dit echter niet kloppen. Via
Symmachus weten we dat de onderhandelingen tussen de keizer en de Burgundi reeds gestart waren
in 369.292 Omdat de Saksische invasie plaatsvond in Noord-Gallië en Macrianus' gebied te situeren
was aan de Midden- en Beneden-Main is er een grote kans dat de strijd tegen de Saksen en die
tegen  de  Alamannen  op  hetzelfde  moment  plaatsvonden.293 De  Bourgondiërs  vielen  zoals
afgesproken het territorium van Macrianus binnen. Ze trokken naar de Rijn waar ze op versterking
van de keizer wachtten die echter uitbleef.294

In de late zomer van 371 waagde Valentinianus een poging om de Alamannische koning Macrianus
gevangen te nemen.295 Hij liet een schipbrug maken over de Rijn en de magister peditum Severus
stak met de voorhoede over en rukte op naar het plaatsje Aqua Mattiacae:

...perpensa  militum  paucitate,  territus  stetit,  timens  ne  resistere  nequiens,  irruentium
opprimeretur hostilium agminum mole.296

“Maar toen hij zich realiseerde hoe weinig soldaten hij bij zich had, hield hij geschrokken halt,
bang dat  hij  geen stand zou kunnen houden als de enorme vijandelijke legers zich op hem
zouden storten.”

Wanneer er, vervolgens versterkinen aangekomen waren, vatte hij terug moed. De bovenstaande
passage is curieus. Het lijkt logisch dat Severus na het oversteken van de Rijn, en dus vijandelijk
gebied, wachtte op versterkingen van Valentinianus. Waarom schildert Ammianus hem af als bang?
Aangezien snelle actie geboden was werd Theodosius met een contingent ruiters voorop gestuurd
om Macrianus  gevangen  te  nemen.  Het  plan  mislukt  door  het  ongecontroleerd  plunderen  van
Theodosius'  manschappen.  De  Alamannische  koning  werd  gewaarschuwd  door  het  tumult  en
vluchtte de veiligheid van de heuvels in. De expeditie maakt hierna omkeer en Valentinianus keert
terug naar Trier.297 De vermelding van Severus in de expeditie is het laatste wat we horen over de
magister peditum bij Ammianus, en dus ook onze enige literaire bron die hem vermeldt. Via de
Codex Theodosianus weten we dat hij in 372  nog steeds in functie is.298 Het is niet duidelijk of  hij
de functie van magister peditum nog vervuld in 373 en 374. Zijn opvolger Merobaudes wordt pas
aangesteld in 375 kort voordat hij Valentinianus vergezeld naar Pannonië.299 Het is mogelijk dat hij
in Gallië verblijft terwijl Theodosius in 373 naar Afrika wordt gestuurd om de opstand van Firmus

290 AM. 28.5.1-7.
291 AM. 28.5.8.
292 Symm. Or. 2.13.
293 AM. 28.5.15.
294 AM. 28.5.13.
295 J. Den Boeft et al. Ammianus Marcellinus XXIX, XV.
296 AM. 29.4.1-3.
297 29.4.1-7.
298 CTh 7.1.11.
299 Zos. 4.19.1.

62



neer te slaan, maar er is dus geen zekerheid.300 Wel lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Severus in 373
stierf of werd ontzet uit zijn functie. Deze redenering is gebaseerd op het feit  dat wanneer een
magister militum wordt vervangen dit altijd op relatief korte tijd gebeurd.301 De post zou anders
bijna  twee  jaar  vacant  zijn  geweest.  Het  feit  dat  er  na  372  ook  geen  decreten  uit  de  Codex
Theodosianus aan hem geweten zijn, bewijst niet per se dat er geen waren. Het kan zijn dat de
compilators ze niet hebben toegevoegd. 

Onmiddelijk werpt zich  dan de vraag op wanneer Severus dan vervangen wordt door Merobaudes.
Volgens  Zosimus  wordt  Merobaudes  pas  aangesteld  als  opperbevelhebber  nadat  Valentinianus
gestart  was  met  de  voorbereidingen  van  een  campagne  tegen  de  Quadi.302 Via  Ammianus
Marcellinus komen we te weten dat de eerste berichten over de invallen hem bereikten terwijl hij
zich in het fort Robur aan de Rijn bevond,303 en via een decreet uit de Codex Theodosianus kunnen
we zijn aanwezigheid daar dateren in juli 374.304 Vervolgens stuurt de keizer de geheimschrijver
Paternalius naar Pannonië met de opdracht een betrouwbaar verslag van de gebeurtenissen op te
stellen.  Pas  nadat  dat  rapport  hem in  de  herfst  van  datzelfde  jaar  bereikt,  besluit  hij  om een
expeditie tegen de Quadi en Sarmaten op poten te zetten.305 Het duurt uiteindelijk nog tot de lente
van 375 voor Valentinianus effectief met zijn legermacht vertrekt vanuit Trier.306 Op die manier valt
de wissel van magister peditum dus ergens tussen de herfst van 374 en de lente van 375. We kunnen
er dus van uitgaan dat Severus het grootste deel van 374 nog in dienst is van de keizer. In het
onderstaande fragment van Ammianus Marcellinus zijn er volgens mij enkele aanwijzingen over
zijn activiteiten:

Quia igitur  abeunte  autumno multa inpediebant  et  aspera,  adnitebantur  omnes  per  regiam
optimates, ut ad usque principium veris oratum eum pertinerent et exoratum: primum durata
pruinis  itinera,  ubi  nec  adultae  in  pastum  herbae  reperirentur  nec  cetera  usui  congrua,
penetrari non posse firmantes: dein vicinorum Galliis regum inmanitatem, maximeque omnium
Macriani  ut  formidati  tunc  praetendentes,  quem  constabat  inpacatum  relictum  etiam  ipsa
urbium moenia temptaturum.307

“Maar omdat de herfst al op zijn einde liep, en veel moeilijkheden zijn plan in de weg stonden,
deden alle invloedrijke hovelingen wat zij konden om de keizer koste wat het kost tot het begin
van de lente tegen de houden. Zij wezen hem er in de eerste plaats op dat de wegen hard en
bevroren en onbegaanbaar waren en er amper voedsel ging te vinden zijn. In de tweede plaats
wezen zij hem op het gevaar voor de veiligheid van Gallië, indien hij vertrok zonder vrede te
sluiten met de geduchte vijand Macrianus. Als de keizer hem achter zich zou laten zonder eerste
vrede met  hem te hebben gesloten,  dan was het  zeker dat  hij  zich zelfs zou wagen aan de
belegering van steden.”

Nadat  Valentinianus  het  rapport  over  Pannonië  van  Paternalius  heeft  ontvangen,  wil  hij
onmiddellijk starten met de voorbereiding van een expeditie, maar er zijn enkele zaken die hem

300 AM. 29.5.4.
301 Zie hiervoor de biografiëen van Dagalaifus en Jovinus. Zij worden binnen het jaar vervangen door Severus en 

Theodosius.
302 Zos. 4.19.1.
303 AM. 30.3.1.
304 CTh. 8.5.33.
305 AM. 30.3.1-4.
306 AM. 30.5.1.
307 AM. 30.3.3.

63



tegenhouden.  Ten  eerste  is  de  veiligheid  van  Gallië.  De  verwijzing  naar  de  nood  van  een
vredesverdrag met Macrianus wijst volgens mij op militaire activiteit aan de Rijngrens in dat jaar.
Theodosius  Senior  bevindt  zich  op  dat  moment  in  Mauretania,  dus  Severus  is  de  hoogste
bevelhebber in de Gallische prefectuur. Men kan veronderstellen dat hij, net zoals Valentinianus, in
de buurt van de Rijngrens te vinden is. Ten tweede vermeldt Ammianus Marcellinus hoe de meest
invloedrijke hovelingen Valentinianus proberen te overtuigen om de expeditie naar Pannonië uit te
stellen naar 375. Severus wordt hier niet bij naam genoemd, maar de magister peditum behoort
zeker tot het clubje van de meest invloedrijke hovelingen. De magister peditum is de man bij uitstek
om de keizer te adviseren over een mogelijke militaire campagne. De kans is  groot dat Severus zich
een groot deel van het jaar bevindt aan de Rijngrens in de buurt van de keizer.

e) Biografie van Theodosius Senior

Theodosius Senior was volgens Zosimus afkomstig uit Spanje.308 Bij Ammianus wordt hij voor het
eerst  vernoemd in  verband  met  de  invallen  van de  barbaren  in  Britannia in  367,  waar  hij  de
magister  equitum Jovinus  vervangt  als  bevelhebber  van  de  campagne.309 Over  zijn  voorgaande
militaire carrière is niks specifiek geweten, maar uiteraard moet Theodosius enig militair succes
hebben gehad voordat hij werd gekozen om de noodsituatie op het eiland aan te pakken. In de
panegyriek van Pacatus aan zijn zoon Theodosius I wordt wel gealludeerd naar de vroegere carrière
van zijn vader:

Nouam  quamdam  patior  ex  copia  difficultatem.  Quid,  inquam  faciam?  Quae  Rhenus  aut
Vachalis  uidit  adgrediar? Iam se  mihi  Sarmatica caede sanguineus Hister  obiciet.  Attritam
pedestribus  proeliis  Bataviam?  Saxo  consumptus  bellis  naualibus  offeretur.  Redactum  ad
paludes  suas  Scotum loquar?  Compulsus  in  solitudines  auias  omnis  Alamannus  et  uterque
Maurus occurrent.310

“I have exposed myself to a new difficulty, as it were, ecause of their number. What, I repeat,
shall I do? Shall I begin with the events that the Rhine and the Waal witnessed? Immediately the
Danube, bloddy with the slaughter of Sarmatians, confront me. Shall I recall Batavia, trampled
by infantry battles? Then the vision of the Saxon, annihilated in naval warfare, presents itself.
Or shall I speak of the Scot driven back into his own swamps? Then spring to mind all the
Alamanni, and the people of both Mauretanias, forced to retreat into their pathless wilderness.”

De passage vermeldt vele campagnes onder leiding van Theodosius Senior. Het is moeilijker om te
bepalen naar welke expedities hij specifiek alludeert en in welke volgorde ze plaatsvonden. In een
hertelling van moedige daden verwacht men normaal een chronologische ordening. Pacatus stelt
echter  dat  hij  overweldigd  is  door  de  hoeveelheid,  en  niet  weet  waar  te  beginnen.311 Een
chronologische ordening is dus niet zeker, en zelfs onwaarschijnlijk wanneer men de passage naast
de, via andere bronnen, geweten campagnes van Theodosius legt.312 De vermeldingen van  Scotti,
Alamannen en Mauretania kunnen  allemaal  verbonden  worden  aan  gekende  campagnes  zoals
verder duidelijk zal worden. Moeilijker zijn de verwijzingen naar campagnes aan de Rijn en de
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Waal,  De  Sarmaten  en  de  Donau  en  de  Saksen  vernietigd  in  zeeslagen  en  in  Batavia.  Het  is
onwaarschijnlijk dat Pacatus met de 'gebeurtenissen aan de Rijn en de Waal' en de verwijzing naar
de Alamannen op dezelfde veldtochten doelt. Het is duidelijk zijn bedoeling om zoveel mogelijk
verschillende militaire campagnes aan te halen. Net zoals Alexander Demandt volg ik het idee dat
de 'gebeurtenissen aan de Rijn en de Waal' plaatsvonden in 366. Hij beargumenteert dat Pacatus
alludeert naar een vroege, door Ammianus niet vermeldde, overwinning op De Franken.313 Bewijs
hiervoor  is  te  vinden  in  een  inscriptie  waar  Valentinianus  wordt  vernoemd  als  Francicus
Maximus.314 Er zijn echter geen overwinningen van Valentinianus,  of zijn bevelhebbers,  gekend
tegen de Franken. Volgens mij is er echter ook bij Ammianus een aanwijzing naar een campagne
van Theodosius Senior te vinden. In Zijn verslag van de campagnes tegen de Alamanni in 366-7
wordt vermeld hoe er ook nog veel andere, minder meldenswaardige slagen plaatsvonden in de
verschillende districten van Gallië. Hij vond het echter overbodig om die uitvoerig te behandelen
omdat ze geen noemenswaardige resultaten hadden opgeleverd.315 Volgens mij was de campagne
van Theodosius tegen de Franken hier onderdeel van.

De  vernoeming  van  krachtmetingen  ter  land  en  ter  zee  tegen  de  Saksen  kan  waarschijnlijk
gesitueerd worden in de zogenaamde Barbarian Conspiracy van 367. Ammianus vermeldt hoe op
dat moment hoe de Picti, Attacotti en Scotti veel gebieden plunderden. De Gallische kustgebieden
werden door  de naburige Franken en  Saksen over  land en  over  zee  aangevallen.316 Volgens de
chronologie van Tomlin bereikt Theodosius Britannia pas in de herfst van 367. In principe is er dus
een grote kans dat hij het andere deel van het jaar campagne voert tegen de Saksen op zee, en in
Batavia.317 Nu is er nog de vraag welke functie Theodosius vervult voor hij naar  Britannia wordt
gestuurd. Volgens Stolte wijst de verwijzing naar de Waal en de Rijn er op dat hij op hij het ambt
van comes littoris Saxonici vervuld had.318 Dit is echter onwaarschijnlijk aangezien in 367 de comes
littoris  Saxonici  Nectaridus  sneuvelt.319 Meer  waarschijnlijk  is  een  functie  als  dux  Belgicae
Secundae.  De  bevelhebber  van  de  limitanei en  een  vloot  in  de  noordelijke  grensstreken  van
Gallië.320 Dit kan de vermelding van zeeslagen tegen de Saksen en campagnes in Batavia verklaren.
Het is echter niet volledig duidelijk wanneer dit ambt gecreëerd werd dus het staat zeker niet vast.

In de herfst van 367 arriveert Theodosius met een klein veldleger in Britannië. Ammianus vermeldt
dat hij op dat moment reeds veel militaire ervaring heeft, maar niet welke functie hij vervult. 321 Het
feit  dat  hij  het  bevel  voert  over  eenheden  comitatenses maakt  hem  van  rang  een  comes  rei
militaris.322 Voor het einde van het jaar bereikt hij de stad Londen waar hij overwintert. Zijn leger
wordt opgesplitst in kleinere eenheden om de plunderende bendes op te sporen. Ook vardigt hij
wetten uit waarin deserteurs clementie wordt aangeboden en worden opgeroepen om terug te keren
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naar het leger.323 In 368 vond dan het tweede deel van Theodosius' expeditie plaats. Ammianus geeft
een zeer positieve evaluatie van de veldheer:

Hocque genere cum strenui militis munia et praeclari ducis curas expleret, fusis variis gentibus
et fugatis, quas insolentia nutriente securitate, aggredi Romanas res inflammabat, in integrum
restituit civitates et castra, multiplicibus quidem damnis afflicta, sed ad quietem temporis longi
fundata.324

“Zodoende vervulde  hij  zowel  de taken van een flinke soldaat  als  die  van  een  uitmuntend
aanvoerder. Hij versloeg en verdreef verschillende volkeren die door overmoed, gevoed door
het idee dat ze niets te vrezen hadden, gestimuleerd werden om de macht van Rome aan te
vallen.”

In dezelfde periode slaat hij ook de opstand van een zekere Valentininus neer, en herstelt hij het
civiele bestuur van het eiland. Na zijn grote succes wordt hij in 369 teruggeroepen naar het hof. Bij
zijn aankomst wordt hij  benoemd tot de nieuwe magister equitum. Hij  volgt Jovinus'  op die op
pensioen  gestuurd  wordt  wegens  zijn  zwakke  gezondheid.325 Voor  de  rest  van  369  zijn  de
activiteiten van de nieuwe magister equitum niet gekend.

In 370 vallen de Bourgondiërs in samenspraak met Valentinianus het gebied van de Alamannen
binnen. Het  originele plan was dat  de keizer een tweede front  ging openen,  maar dit  gebeurde
uiteindelijk niet.326 De specifieke reden hiervoor wordt niet gegeven. Maar kan verband houden met
de versterking van de Rijngrens of het feit dat Gallië in hetzelfde jaar getroffen werd door een
bandietenplaag en dat Valentinianus ervoor koos om een deel van zijn troepen uit te verspreiden om
de plunderende bendes tegen te houden.327 Alleszins de inval van de Bourgondiërs was een succes,
en Theodosius maakte van de gelegenheid gebruik om vanuit Raetia de Alamannen in de rug aan te
vallen.328 Het feit dat Ammianus vermeldt hoe de magister equitum van de situatie gebruik maakte
toont aan dat hij de inval op eigen initiatief nam. De verwijzing van Pacatus naar strijd tegen de
Alamannen is naar deze gebeurtenis te herleiden. Uit hetzelfde jaar is ook een decreet uit de Codex
Theodosianus gericht aan Theodosius overgeleverd. De wet handelt over een verbod van Gentiles
om  met  Provinciales te  trouwen.329 In  de  late  zomer  van  371  neemt  Theodosius  deel  aan
Valentinianus'  expeditie  over  de  Rijn  met  als  doel  om Macrianus levend in  handen te  krijgen.
Severus  leidde de voorhoede,  dus  Theodosius  vergezelt  waarschijnlijk  de keizer  samen met  de
hoofdmoot van het leger. Nadat beide legers terug samengevoegd waren, krijgt de magister equitum
het bevel om met een detachement ruiters de de jacht op de koning van de Alamannen te openen.
De operatie milsukt echter door ongecontroleerde plunderingen door de troepen onder het bevel van
Theodosius. Macrianus verdwijnt snel in de bergen.330 Na de mislukte expeditie keert Valentinianus
terug naar Trier waar hij  ten laatste in december 371 aangekomen is.331 Het is niet duidelijk of
Theodosius de keizer vergezelt naar Trier.

323 AM. 27.8.8-10.
324 AM. 28.3.1-2.
325 AM. 28.3-9.
326 AM. 28.5.10-12.
327 Tomlin, “Valentinian,” 157-60.
328 AM. 28.5.14.
329 CTh 3.14.1
330 AM. 29.4.1-7.
331 J. Den Boeft et al. Ammianus Marcellinus XXIX, XV.
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Er zijn aanwijzingen dat Theodosius een groot deel van 372 spendeert aan een campagne tegen de
Sarmaten.  Pacatus  verwijst  naar  een  strijd  tussen  Theodosius  en  de  Sarmaten  aan  de  Donau.
Wanneer  men  kijkt  naar  de  chronologie  dan  is  372  de  meest  logische  kandidaat  voor  het
plaatsvinden van deze  campagne.  De andere  jaren  heeft  de  magister  equitum druk met  andere
veldtochten.332 Het  fragment  van  Pacatus  is  de  enige  vermelding  van  een  'slachting  onder  de
Sarmatiërs' en het is dus onmogelijk een precieze militaire campagne aan te duiden. Er is een kans
dat Theodosius op dat moment wederom in Raetia is. Ten eerste is hij hier ook in 370 te situeren, en
Raetia ligt relatief dichtbij het grondgebied van de Sarmatiërs. Het staat wel vast dat hij tegen het
einde  van  het  jaar  opnieuw  in  Gallië  is,  aangezien  hij  vanuit  Arles  vertrekt  naar  Mauretania
Caesariensis voor de opstand van Firmus de kop in te drukken.333 

De opstand van Firmus was reeds aan de gang sinds 372. Volgens Ammianus vormde een private
aangelegenheid de aanleiding voor de opstand. Firmus was een van de zonen van Nubel, de regulus
per Nationes Mauricas potentissimus, een soort van primus inter pares onder de stamhoofden van
de  Mauri.  De  stamhoofden  waren  van  essentieel  voor  de  Romeinse  autoriteiten  in  de  regio
aangezien zij instonden de politieke stabiliteit van het gebied.334 Na de dood van Nubel brak er
tussen zijn zonen een strijd uit over zijn erfenis en positie. Zammac was zijn vader waarschijnlijk
opgevolgd als  regulus, maar zijn positie werd uitgedaagd door Firmus. De strijd tussen de broers
escaleerde al snel, en resulteerde in de dood van Zammac door de hand van Firmus. Het initiële
conflict was dus een puur interne gelegenheid van de Mauri. Zammac had echter de steun van de
comes Africae Romanus, en zijn dood had als gevolg dat Firmus nu aan het keizerlijke hof werd
aangevallen door Romanus. Om zich het vege lijf te redden werd Firmus hierna in open revolte
tegen de Romeinse overheersing gedwongen.335De opstand van Firmus ondervond een grote mate
van steun onder de verschillende stammen van de Mauri, volgens Drijvers kan deze niet verklaard
worden door de puur persoonlijke aanleiding van de opstand.  Volgens hem moet men hiervoor
kijken naar de geschiedenis van het gebied in de vierde eeuw. Mauretania was al vaker het theater
geweest van civiele onlusten, en het gebied had al lang te lijden onder corrupt wanbeheer. Het was
dit wanbeheer dat vele van de Mauri overtuigde om deel te nemen aan de revolte.336 In 373 was de
situatie  zo  geëscaleerd  dat  Valentinianus  besloot  om de  magister  equitum Theodosius  met  een
veldleger  naar  daar  te  sturen.  Het  zou tot  minstens  begin  375 duren  voor  de situatie  er  onder
controle raakte.

Door plaats- en tijdsgebrek is er maar één zaak van de opstand waar ik uitgebreider bij stil kan
staan. In de beschrijving van Ammianus Marcellinus is er een groot contrast tussen de acties van
Theodosius  als  comes  in  Britannia,  en  die  in  Mauretania  als  magister  equitum.  Tijdens  de
conspiratio barbarica zien we een opvallend vergevingsgezinde Theodosius. Na zijn aankomst in

332 366: mogelijke campagnes tegen de Franken, 367-9 Strijd tegen de Saksen en campagne in Britannia, 370 inval 
over de Rijn vanuit Raetia, 371 poging om Macrianus in handen te krijgen, en vanaf 373 tot aan zijn dood is 
Theodosius in Afrika.

333 AM. 29.5.5.
334 Jan Willem Drijvers, “Ammianus on the Revolt of Firmus,” in Ammianus after Julian: the reign of Valentinian and 
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336 Drijvers, “Ammianus on the Revolt of Firmus,” 134.

67



Londinium vaardigt de  comes een edict uit waarin de vele deserteurs uit de garnizoenen van het
eiland wordt opgeroepen om terug te keren naar de rangen met de belofte van straffeloosheid voor
hun gedrag.337 Waar  Theodosius in Britannia een grote  clementia aan de dag legt  tegenover de
gewone  soldaten,  gaat  hij  in  Africa  en  Mauretania  geheel  tegenovergesteld  te  werk.  Op
verschillende  momenten  laat  hij  deserteurs  executeren,  en  officieren  van  opstandige  eenheden
worden de handen afgehakt.338 De verklaring voor het grote contrast is volgens mij te vinden in de
verschillende omstandigheden waarin beide campagnes plaatsvonden. In Britannia werd Theodosius
geconfronteerd  met  een  inval  van  volkeren  van  buiten  de  grenzen  van  het  rijk.339 Men  kan
veronderstellen dat de troepen onder zijn bevel voldoende gemotiveerd waren om wraak te nemen
op bendes plunderende barbaren. Vervolgens vermeldt Ammianus hoe bij het inschepen de soldaten
het  volste  vertrouwen  hadden  in  de  overwinning  door  hun  numerieke  overwicht.  In  Britannia
bevindt Theodosius zich dus in een relatief dominante positie, en kan hij zich clementia tegenover
de soldaten veroorloven. In Mauretania lag de situatie ingewikkelder. In theorie had Theodosius
hier te maken met een opstand van stammen die onderdanen vormden van het rijk. Zoals Drijvers
vermeldt in zijn artikel vond de opstand van Firmus plaats na een decennialang corrupt wanbeleid
van Romeinse hoge functionarissen, en volgens Drijvers was er binnen het leger van Theodosius
sympathie  voor  de  opstand.340 Zo  weigerden  enkel  soldaten  te  vechten,  en  vochten  sommige
eenheden aan de kant van Firmus.341 Men kan inderdaad veronderstellen dat er binnen de rangen
van  de  gewone  soldaten  wel  enige  sympathie  was  voor  een  opstand  gericht  tegen  corrupte
vertegenwoordigers  van  de  staat.  Ten  tweede  heeft  Theodosius  in  Afrika  geen  groot  numeriek
overwicht op de opstandelingen. Ammianus vermeldt hoe de  magister equitum bij de stad Adda
twijfelde om slag te leveren aangezien hij maar 3500 man onder zijn bevel had, en numeriek in een
nadelige positie  bevond.342 Men kan hier  ook de passage van Zosimus aanhalen waar vermeldt
wordt  hoe  het  leger  in  Illyricum  onderbemand  was  door  het  zenden  van  versterkingen  naar
Mauretania.343 Theodosius bevindt zich in een veel kritiekere positie dan in Britannia, en moest de
discipline  onder  zijn  troepen  strakker  handhaven.  Het  is  volgens  mij  de  meest  aannemelijke
verklaring voor zijn hardvochtige behandeling van de soldaten.

Theodosius kon echter niet lang genieten van de roem en rust na het neerslaan van de opstand van
Firmus in Mauretania. Op het hoogtepunt van zijn macht en invloed vindt de  magister equitum
onder relatief mysterieuze omstandigheden de dood. Er zijn maar twee zekerheden: zijn dood vond
plaats in Carthago, en het was een executie op officieel bevel. Het feit dat er zo weinig bekend is
over de dood van Theodosius Senior is volledig te danken aan de bronnen die handelen over de
periode. Ammianus Marcellinus en Zosimus, de twee meest uitgebreide narratieven over de tweede
helft  van  de  vierde  eeuw,  vermeldden  de  executie  niet.  Ook  de  Epitome  de  Caesaribus,  een
anonieme bron uit de late vierde eeuw,344 heeft er niets over te zeggen. Het is geen toeval dat de drie

337 AM. 27.8.10.
338 AM. 29.5.22. AM. 29.5.24. AM. 29.5.31. 
339 AM. 27.8.5.
340 Drijvers, “Ammianus on the Revolt of Firmus,” 152.
341 AM. 29.5.45.
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343 Zos. 4.16.4.
344 Hiëronymus. Chronica s.a. 376: Theodosius, Theodosii postea imperatoris pater, multorum per orbem bellorum 
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bronnen dateren uit de late vierde eeuw,345 en dat hun zwijgen verbonden is aan een klimaat van
politiek taboe over het onderwerp tijdens de regeerperiode van zijn zoon Theodosius I (379-94).
Moderne  historici  spreken  daarom  wel  eens  over  een  conspiration  du  silence.346 De  korte
fragmenten die ons wel informeren over de executie zijn allemaal afkomstig van kerkelijke auteurs
uit de late vierde en vijfde eeuw. Waarom zij er wel konden over berichten is niet volledig guidelijk,
maar  is  volgens  Alexander  Demandt  verbonden aan  een  grotere  literaire  vrijheid  vanwege hun
Christelijk geloof.347 De chronologisch vroegste verwijzing naar de executie is terug te vinden in
een  glosse  in  de  Kroniek  van  Hiëronymus  uit  381.  Het  korte  fragment  verwijst  naar  de  vele
overwinningen van de magister equitum, en hoe hij samen met vele anderen van nobele afkomst aan
zijn einde komt in Afrika. Er wordt ook gewezen op een Anti-Theodosiaanse factie onder leiding
van  de  praetoriaanse  prefect  van  Gallië  Maximinus.  Een  fragment  van  395  uit  de  de  obitu
Theodossii  van Ambrosius vermeldt hoe ook Theodosius de jongere even in gevaar verkeerde, hij
geeft wel niet mee van wie dit gevaar uitging.348 Meer context is terug te vinden in de  Historiae
Adversus Paganos van Orosius geschreven in de vroege vijfde eeuw: 

post  cum  exeperientissima  providentia  totam  cum  Mauretania  Africam  meliorem  pristinis
reddidisse, instimulante et obrepente individia iussus interfici, apud Carthaginem baptizari in
remissionem peccatorum  praeoptavit  ac  postquam  sacramentum Christi,  quod  quaessierat,
edsecuntus  est,  post  gloriosam saeculi  vitam etiam de  vitae  aeternitate  securus  percussori
iugulum ultro praebuit.349

“then,  after,  with   his  foresight  born  of  great  experience,  he  had  returned  all  Africa  and
Mauretania to a better state than it had been in before, he was condemned to death – a sentence
provoked by growing and unexpected envy towards him. He chose to be baptised and have his
sins pardoned at Carthage, and after taking his sacrament of Christ that he had desired, sure,
after a glorious life on earth, of the life eternal, he willingly offered his throat to the executioner.

Orosius geeft ons al meer informatie. Zo komen we te weten dat de executie plaatsvond in Carthago
na zijn overwinning op Firmus. De executie krijgt ook een formeel karakter, wat doet vermoeden
dat zijn dood er kwam op keizerlijk bevel. Orosius is ook de enige die een specifieke reden geeft,
hoewel  vaag  en  anoniem,  voor  de  executie.  Het  aan  elkaar  verbinden  van  de  verschillende
fragmenten leidt tot meer vragen dan antwoorden. In de inleiding van zijn artikel over de executie
uit 1957 vergelijkt de Belgische historicus B. Stolte zijn positie met die van de op dat moment
waarschijnlijk populaire fictieve detective Hercule Poirot.350 Moderne historici zijn aan de hand van
het  bronnenmateriaal  al  tot  alle  mogelijke  conclusies  gekomen  omtrent  de  aanklacht  en
achterliggende reden voor de executie, wanneer ze plaatsvond, wie er verantwoordelijk is, en welke
keizer de handtekening zette op het executiebevel.

De eerste vraag die zich opwerpt is welke keizer verantwoordelijk is voor de handtekening op het
executiebevel.  Er  zijn  vier  mogelijke  kandidaten:  Valentinianus  I,  Valentinianus  II,  Valens  en
Gratianus. Vertrekken vanuit de verantwoordelijke keizer vorm volgens mij de meest duidelijke

345 Zosimus' beschrijving van de periode steunt heel sterk op Eunapius, een tijdgenoot van Ammianus Marcellinus.
346 A. Hoepffner, “La mort du Magister Militum Théodose,” Revue des Etudes Latines 14 (1936): 120
347 Alexander Demandt, “Der Tod des älteren Theodosius,” Historia Zeitschrift fur Älte Geschichte 18 (1969): 599.
348 Ambros. De ob. Theod. 53
349 Oros. Adv. Pag. 7.33.7.
350 B. H. Stolte, “De Magister Equitum Theodosius,” Tijdschrift voor Geschiedenis 70 (1957): 231
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manier om de verschillende visies over de dood van Theodosius Senio weer te geven, aangezien zij
vaak de kapstok vormen waaraan de andere vragen zoals de precieze datering en de achterliggende
reden voor de executie worden aan opgehangen. Valentinianus I wordt in de moderne historiografie
het minst verdacht als oordelende keizer. Een belangrijke uitzondering vormt het werk uit 1947 van
de Britse historicus Edward Arthur Thompson over Ammianus Marcellinus. Volgens Thompson was
Theodosius Senior betrokken bij een samenzwering van de hoge aristocratie tegen Valentinianus, en
werd hij terecht schuldig bevonden aan hoogverraad. De basis van zijn argument vormt de glosse
uit de kroniek van Hiëronymus waar de dood van Theodosius samen wordt vermeld met die van
verschillende andere 'nobele personen.' Ten tweede wijst hij ook op de slechte verhouding tussen
Valentinianus I  en de senaat  na de  verschillende rechtszaken tegen hekserij  in  Rome onder  de
toenmalige  praefectus  annonae351 Maximinus  (369-71).  In  de  rechtszaken  werden  uiteindelijk
veschillende  senatoren  schuldig  bevonden  aan  het  gebruik  van  magie  tegen  de  keizer,  en
terechtgesteld.352 Als laatste wijst hij ook op de stilte in de Res Gestae over de Op die manier vindt
Theodosius dus de dood voor zeventien november 375.353

De  these  van  Thompson,  en  ander  historici  die  de  executie  laten  plaatsvinden  op  bevel  van
Valentinianus I, is onderhevig aan enkele problemen. Ten eerste is er geen enkel bewijs voor een
aristocratische samenzwering tegen Valentinianus in het bronnenmateriaal. Thompson gaat dus uit
van een  argumentum ex silencio. Ten tweede is ook de chronologie problematisch. Valentinianus
was in het najaar van 375 nogal drukbezet met het voorbereiden van de campagne tegen de Quadi
en Sarmaten in Pannonië, hier nog een mogelijk bevel tot executie van één van zijn belangrijkste
militairen tussen plaatsen, is relatief onwaarschijnlijk. Otto Seeck lost deze chronologie op door het
executiebevl op naam van Valentinianus te zetten, maar de uitvoering van het vonnis pas te laten
plaatsvinden begin 376. Hij wijst hier op de verre afstand tussen Trier en Carthago, en dat door de
najaarsstormen  communicatie  op  zee  traag  zou  verlopen.354 Een  sterk  argument  tegen  de
betrokkenheid van Valentinianus I, is zijn evaluatie in de Res Gestae van Ammianus Marcellinus.
Men kan er  stellig  van  uitgaan dat  Ammianus  op  de  hoogte  was  van de  omstandigheden  van
Theodosius  Seniors  executie,355 en zijn  opmerkingen over  de  keizer  spreken een  betrokkenheid
tegen.  Hij  wijst  op  de  grote  clementie  die  Valentinianus  aan  de  dag  legt  wanneer  hoge
functionarissen betrokken zijn,356 en dit valt moeilijk te rijmen met de executie van zijn  magister
equitum.  Men kan hier  ook wijzen op Valentinianus'  ziekte  in  367 waar  de  uitdaging van zijn
keizerlijke autoriteit werd uitgedaagd door de magister peditum Severus en de magister memoriae
Rusticus Julianus. Beiden bleven ongestraft.

Een aantal proberen de executie op naam van de jonge Valentinianus II plaatsen. Volgens Stolte

351 Magistraat verantwoordelijk voor de graanvoorziening naar Rome. In 370 werd hij tijdens zijn onderzoeken 
gepromoveerd tot vicarius

352 Volgens Tomlin was de reden dat veel senatoren verdacht werden verbonden aan hun traditionele geloof in de 
Romeinse goden. Zij namen nog deel aan de traditionele religieuze praktijken, zoals bloedoffers, wat ze verdacht 
maakte in de ogen van de Christenen. Voor een uitgebreide beschrijving van de Magic Trials zie Tomlin, “The 
Emperor Valentinian,” 277-300.

353 E. A. Thompson, The Historical Work of Ammianus Marcellinus, (Cambridge: Cambridge University Press, 1947).
354 Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt Vol. 5, (Berlijn: Siemnroth 1 Troschel, 1920), 437.
355 De executie was een politiek zwaar geladen gebeurtenis, en Ammianus Marcellinus lijkt in zijn werk vaak op de 
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moet men de executie van Theodosius Senior verbinden aan de verheffing van Valentinianus II door
Merobaudes, Equitius en Petronius Probus. Stolte redeneert volgens de traditionele interpretatie dat
Valentinianus II tot keizer werd gekroond om een mogelijke opstand van de troepen in Pannonië
tegen te gaan, en dus om het keizerschap van Gratianus veilig te stellen.357 Volgens Stolte maakte
Merobaudes van de situatie gebruik om zich te ontdoen van zijn politieke concurrenten. Hij besloot
om Sebastianus weg te sturen, en Theodosius te laten executeren op bevel van de juist aangestelde
Valentinianus II.  Zijn argument steunt sterk op de passage van Zosimus over de verheffing van
Valentinianus II. Zosimus Zosimus schrijft hoe de westelijke prefecturen werden verdeeld onder
Gratianus en zijn jongere halfbroer. Valentinianus II kreeg de bevoegdheid over Illyricum en Africa
en  Italië,  en  Gratianus  over  de  Gallische  prefectuur.358 Het  fragment  maakt  volgens  Stolte
Valentinianus II de theoretische opperrechter van de provincie Africa, waar Theodosius Senior zich
op  het  moment  van  zijn  executie  bevindt.359 Een  betrokkenheid  van  Valentinianus  II  is  echter
onwaarschijnlijk door twee grote problemen. Ten eerste zou een executiebevel van Valentinianus II
wijzen op een splitsing in bevoegdheden tussen een hof van Gratianus en dat van Valentinianus II.
In  het  bronnenmateriaal  is  er  echter  geen  bewijs  voor  twee  verschillende  hofhoudingen,  en
Gratianus lijkt in praktijk te regeren als alleenheerser. Ten tweede zou het executiebevel van de
magister equitum de eerste juridische activiteit zijn van de vierjarige keizer, dit is onwaarschijnlijk
als men hieraan toevoegt dat de vroegste juridische activiteit van Valentinianus II pas is te dateren
in 384.360

Een aantal moderne historici probeerde de executie op het conto van Valens te schuiven. Bewijs
voor zo een stelling is te vinden in een problematisch fragment van Jordanes waar wordt gewezen
op de verantwoordelijkheid van Valens.361 Zoals Alexander Demandt overtuigend beargumenteerd
heeft de passage historiografisch weinig waarde. Hij wordt tegengesproken door de  chronologisch
vroegere glosse uit de kroniek van Hiëronymus, en is waarschijnlijk een vergissing van de auteur.
Jordanes  verwisselt  Theodosius  met  Theodoros  in  een  proces  dat  plaatsvindt  onder  Valens.362

Volgens  Egger  was  het  motief  van  Valens  een  mogelijke  uitbreiding  van zijn  invloed naar  het
westen, en wilde hij de mogelijks invloedrijke Theodosius Senior elimineren.363 Het enige argument
pro  een  mogelijke  betrokkenheid  van Valens  is  dat  Gratianus  wacht  tot  na  zijn  overlijden  om
Theodosius Junior te rehabiliteren.364 Er zijn echter geen andere pogingen bekend van Valens om
invloed te verkrijgen in de westelijke prefecturen.

De door moderne historici veruit meest aangeduide betrokken keizer is echter Gratianus, meestal in
combinatie met de praetoriaanse prefect Maximinus. Een vroeg voorbeeld van zo een stelling vormt
het artikel van Hoepffner uit 1936. Volgens vond het executie plaats op bevel van Gratianus, onder
de de slechte invloed van Maximinus.  De reden voor de executie was een strijd in de hoogste

357 Zo wordt het voorgesteld in de Res Gestae: AM. 30.10.1-6. maar zoals in deel III uitgebreider wordt behandeld, zijn
er grote vraagtekens te stellen bij de voorstelling van Ammianus.
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regionen van de keizerlijke administratie voor invloed bij de jonge keizer Gratianus.365 De stelling
van Hoepffner wordt op een aantal punten ondersteunt in de bronnen. Ten eerste wordt hij in de
glosse van de Hiëronymuskroniek impliciet aangeduid als tegenstander van Theodosius. Ten tweede
bevint hij zich als prefect van Gallië samen met Gratianus in Trier op het moment dat Valentinianus
I komt te overlijden. Als hoogste civiele functionaris in de regio zal hij onmiddellijk invloed hebben
bij  Gratianus.  Ten  derde  zijn  er  in  het  werk  van  Ammianus  Marcellinus  enkele  allusies  die
mogelijks wijzen op zijn betrokkenheid. Zo wijst hij bij de aanstelling van Gratianus hoe de jonger
keizer zijn goede kenmerken in het begin werden overschaduwd door slechte raadgevers. Men kan
dit  dan  combineren  met  de  uiterst  negatieve  evaluatie  van  Maximinus  door  Ammianus.366 De
betrokkenheid van Gratianus wordt wel tegengesproken door de aanstelling van Theodosius Junior
tot  mede-Augustus in  379.367 Volgens  Ensslin  spreekt  deze  benoeming  de  betrokkenheid  van
Gratianus  tegen.368 Hoepffner  past  hier  echter  een  mouw aan  door  de  nadruk  te  leggen  op de
crisissituatie waarin de verheffing van Theodosius I plaatsvond. Valens was in 378 samen met een
groot  deel  van  zijn  bevelhebbers  gesneuveld  tegen  de  Goten  in  de  desastreuze  Slag  bij
Adrianopel.369 Gratianus,  plots  alleenheerser,  moest  snel  een oplossing vinden voor  de militaire
situatie in de Balkan.  Volgens Hoepffner vormde Theodosius I door zijn militaire ervaring de beste
keuze om het bevel tegen de plunderende Goten op zich te nemen.370 

Toch is er nog een ander probleem naast de rehabilitatie van Theodosius Junior. Gratianus start ook
al relatief kort na de executie met het aanstellen van andere verwanten van Theodosius Senior in de
administratie. Zo wordt Maximinus in het voorjaar van 376 afgezet en geëxecuteerd en vervangen
als praetoriaanse prefect van Gallië door Claudius Antonius die door zijn huwelijk was verbonden
aan de familie van Theodosius.371 Eucherius, de oudere broer van Theodosius Senior, is consul in
377.372 Beide  voorbeelden  zijn  moeilijk  te  rijmen  met  de  betrokkenheid  van  Gratianus  in  de
executie. Het is vooral dit probleem dat vaak aan bod komt in wat meer recente studies over de
dood van de magister equitum. Zeer vermeldenswaardig is de zeer grondige studie van Alexander
Demandt uit 1969. Demandt sluit zich grotendeels aan bij de these van Hoepffner. De executie van
Theodosius vond plaats op bevel van Gratianus, en werd uitgevoerd vroeg in 376.373 De aanklacht
kan volgens Demandt enkel hoogverraad zijn, elke mogelijke andere beschuldiging zou niet kunnen
geleid hebben tot de executie van zo een hoog en succesvol militair.  Bepalend in de visie van
Demandt is zijn visie op Valentinianus als de laatste keizer die de invloed van hoge keizerlijke
functionarissen in bedwang kan houden. Hij vergelijkt hem met Gratianus, maar ook met de situatie
in de vijfde eeuw waar keizers nog enkel marionetten zijn in de handen van invloedrijke militairen.
Zijn plotse dood in Pannonië leidt tot een uitbraak van spanningen tussen een aantal invloedrijke
personen. Demandt wijst hier ook op de nog niet uitgeklaarde verheffing van Valentinianus II tot
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keizer door Merobaudes, Equitius en Petronius Probus.374 Theodosius Senior is het slachtoffer van
nieuwe ontwikkelende machtsconstellaties aan de start van Gratianus' regering. Volgens Demandt
zijn er in de bronnen verschillende aanwijzingen voor zo een machtsstrijd onder Gratianus. Hij wijst
op  de  reeds  aangehaalde  glosse  waar  Maximinus  wordt  aangeduid  als  leider  van  een  anti-
Theodosiaanse factie, en de latere executie van Maximinus en zijn medestanders door Gratianus in
376.375 Volgens Demandt is zo een machtsstrijd ondenkbaar onder de sterke Valentinianus I, maar
passen ze goed bij de jongeling Gratianus. Vervolgens stelt hij zich de vraag wie er deel uitmaakt
van de anti-Theodosiaanse factie,  en wat  de motieven zijn  voor  hun politieke  verbintenis.  Een
directe  hoofdverdachte  vormt  Romanus,  die  door  Theodosius  Senior  wordt  afgezet  als  comes
Africae. Via Romanus probeert hij ook Merobaudes aan de groep te verbinden. Bewijs hiervoor ligt
volgens hem in een rechtszaak tegen Romanus in Milaan waar hij door Merobaudes de kans krijgt
om zich  te  verdedigen.376 Hij  ziet  Romanus  dus  als  zijn  beschermeling.  Via de  verheffing  van
Valentinianus II worden Petronius Probus en Equitius via Merobaudes aan de anti-Theodosiaanse
factie verbonden. Demandt spreekt vervolgens van een grote Pannonische alliantie. Volgens hem is
een gezamenlijke Pannonische afkomst  het  enige dat  Petronius Probus,  Equitius  en Maximinus
verbindt.  Zij  proberen  onder  Gratianus  de  macht  die  ze  reeds  hadden  verworven  onder
Valentinianus uit te breiden, en Theodosius was hier hun belangrijkste tegenstander.377

Er zijn enkel grote kritieken te geven op het argument van Demandt. Zelf stel ik mij vragen bij zijn
visie op Valentinianus I en Gratianus. Demandt stelt Valentinianus voor als een zeer krachtdadig
heerser die zijn functionarissen stevig onder de knoet houdt. In het derde deel van mijn onderzoek
zal ik echter meer de nadruk leggen op het feit dat Valentinianus een compromiskeizer was. Hij had
zijn verkiezing te danken aan een compromis tussen de verschillende politieke facties, en dit is
volgens mij zichtbaar in zijn relatie met zijn hoogste functionarissen. Men kan hier wijzen op het
fragment van Ammianus Marcellinus waar Dagalaifus Valentinianus duidelijk zijn mening geeft
over wie hij als collega Augustus moet kiezen.378 Ook de reeds besproken ziekte van Valentinianus
in 367 die leidt tot facties aan het hof die hun eigen mogelijke opvolger naar voren schuiven.379

Beide  voorbeelden  wijzen  op  een  grote  macht  van  de  functionarissen  onder  Valentinianus  I.
Daarnaast zijn er ook vraagtekens te stellen bij de grote alliantie tegen Theodosius waar Demandt
zo de nadruk op legt. Zo is bijvoorbeeld het artikel van Barbara Saylord Rodgers uit 1981. Zij stelt
zich geen vragen bij  de betrokkenheid van Maximinus, maar argument overtuigend tegen enige
implicatie  van  Merobaudes.Ten  eerste  ziet  zij  in  Romanus  geen  medestander  van  Maximinus.
Demandt verbindt beide personen door hun gemeenschappelijke rivaliteit met Theodosius, maar
Rodgers wijst er op dat Maximinus niet per se op goede voet stond met Romanus. Maximinus had
Remigius, een familielid van Romanus, vervolgd waardoor deze uiteindelijk zelfmoord pleegde.380

Vervolgens wijst ze er op dat de passage uit de Res Gestae enkel aantoont hoe Romanus tijdens zijn
proces door Merobaudes de kans kreeg zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Uiteindelijk
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wordt Romanus toch veroordeeld, en het is dus geen bewijs voor een alliantie tussen Merobaudes en
Romanus.381 Ik ben het ook hartgrondig oneens met Demandts stelling dat een grote Pannonische
alliantie  verantwoordelijk  is  voor  de  executie  van  Theodosius  Senior.  Zoals  ik  verder  nog  zal
beargumenteren  is  er  geen  sterk  bewijs  voor  een  zogenaamde  Pannonische  factie  tijdens  de
regeerperiode  van  Valentinianus  I.  Ik  vind  het  vreemd  dat  sommige  historici  een  eenzelfde
geografische afkomst voldoende reden vinden om personen politiek aan elkaar te verbinden.382

Recente analyses plaatsen de dood van Theodosius Senior in een ruimere politieke context.  De
studie van Gavin Kelly uit 2013 verbindt de executie specifiek aan de verheffing van Valentinianus
II door Merobaudes, Equitius en Petronius probus en de pogingen van Gratianus aan de start van
zijn regering om de relatie met de senaat te herstellen na het beleid van zijn vader.383 Kelly heeft een
praktisch  tegenovergestelde  visie  op  Demandt.  Volgens  hem  waren  Merobaudes,  Equitius  en
Petronius  Probus  politieke  tegenstanders  van  Maximinus.  In  de  bronnen  zijn  inderdaad  enkele
aanwijzingen te vinden voor kwaad bloed tussen Maximinus en Petronius Probus en Equitius. Zoals
reeds vermeld in de biografie van Equitius had Maximinus zijn invloed bij Valentinianus I gebruikt
om zijn  zoon  Marcellianus  benoemd te  krijgen  tot  dux  per  Valeriam.  In  het  proces  werd  ook
gepoogd om Equitius in diskrediet te brengen door hem af te schilderen  als lui en reciltrant. 384

Maximinus had, toen hij nog diende als praefectus annonae, Petronius Probus beledigd terwijl deze
een veel hogere rang bezat. De vicarius Aginatius had volgens Ammianus een boze brief naar de
keizer gestuurd, waarin hij klaagde over de arrogantie van Maximinus.385 Uit beide voorbeelden
blijkt dus een zekere concurrentiestrijd tussen Maximinus en Equitius en Petronius Probus. Volgens
Kelly besloot Maximinus zijn grote invloed op de jonge Gratianus aan te wenden om Theodosius
preventief uit de weg te ruimen voor hij een verbond kon vormen met Merobaudes, Equitius en
Petronius Probus in Pannonië.386

Mijn eigen visie op de dood van Theodosius Senior sluit zich grotendeels aan bij de analyse van
Gavin  Kelly.  Ten eerste  is  het  een  sterke  zaak  om de  executie  te  verbinden  aan  de  dood van
Valentinianus I en de machtsoverdracht op de zestienjarige Gratianus. De executie van een hoge
militaire bracht serieuze gevaren met zich mee voor de keizer. De generaal kon indien hij op de
hoogte werd gesteld van het  bevel  besluiten om in opstand te  komen om zich het  vege lijf  te
redden.387 Men  mag  niet  vergeten  dat  Theodosius  senior  zich  in  het  najaar  van  375  op  het
hoogtepunt  van  zijn  macht  bevond.  Hij  was  had  sinds  zijn  campagne  in  Britannia  een
ononderbroken  stroom  va  militaire  overwinningen  behaald.  De  beschrijving  van  Theodosius'
terugkeer naar de Afrikaanse stad Sitifis naar zijn overwinning tegen Firmus toont goed zijn succes:

,ibi paulisper moratus Sitifim triumphanti similis redit, aetatum ordinumque omnium celebrabili
favore susceptus…388
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“...keerde hij terug naar Sitifis, waar hij als een triomfator ingehaald en met bewondering en 
gejuich door mensen van elke leeftijd en stand werd ontvangen.”

Zelfs  indien  men  rekening  houdt  dat  Theodosius  Senior  een  te  positieve  evaluatie  krijgt  door
Ammianus Marcellinus aangezien hij tijdens de regeerperiode van zijn zoon schrijft, zien we hier
een uiterst succesvol  magister equitum. Met zijn grote concentratie aan veldtroepen in Africa, de
graanschuur van de westelijke provincies, is het risicovol om hem zo gewelddadig te elimineren. De
risicovolle executie kon enkel plaatsvinden in een situatie waar een grote kans was dat de autoriteit
van de keizer zou worden uitgedaagd. De machtsoverdracht na de dood van Valentinianus op de
zestienjarige  Gratianus  lijkt  het  meest  passende moment.  De eliminatie  van  Theodosius  Senior
vervolgens verbinden aan de verheffing van Valentinianus II door Merobaudes en co, is ook zinvol.
Kelly ziet het keizerschap van Valentinianus II als een uitdaging van de autoriteit van Gratianus. 389

Ongelukkig voor Theodosius Senior viel  zijn grote militaire succes samen met  de onverwachte
dood van Valentinianus en de daaropvolgende politieke onzekerheid. De acties van de coupplegers
in Pannonië kunnen op die manier dan ook het mogelijke gevaar dat Theodosius Senior met zijn
veldleger in Africa vormde, hebben benadrukt. 

Vervolgens lijkt de veronderstelling om Maximinus aan te duiden als het  mastermind achter de
executie correct. Ten eerste moet hier gewezen worden op de reeds aangehaalde rehabilitatie van
familieleden  van  Theodosius  Senior,  die  een  verantwoordelijkheid  van Gratianus  tegenspreken.
Volgens mij zou Gratianus Theodosius I nooit aangesteld hebben als bevelhebber van de troepen in
Illyricum indien er nog kwaad bloed heerste tussen hen. De verklaring van Hoepffner dat er geen
andere kandidaat was om de noodsituatie na de ramp bij Adrianopel onder handen te nemen is hier
niet voldoende. Theodosius Junior had zich in 374-5 bewezen als dux Moesiae tegen de Quadi en
Sarmaten,390 maar hij kan niet de enige capabele bevelhebber zijn geweest in het westen van het
rijk.  De rehabilitatie van de  Theodosiani kan enkel  verklaard worden indien Theodosius Junior
besefte dat Maximinus, en niet Gratianus, de echte verantwoordelijkheid droeg voor de dood van
zijn  vader.  Zoals  reeds  vermeld  zijn  er  in  de  bronnen  voldoende  aanwijzingen  richting
Maximinus,391 maar daarnaast zijn er ook allusies dat Gratianus enkel nominaal betrokken was bij
de  executie.  Symmachus  wijst  in  zijn  oratie  aan  Gratianus  op  de  kwalijke  invloed  van
Maximinus.392 Gratianus  krijgt,  in  tegenstelling  tot  Maximinus,  een  vrij  goede  evaluatie  door
Ammianus Marcellinus.393 Een positieve beschrijving van de keizer valt moeilijk te rijmen met het
politieke klimaat van de regeerperiode van Theodosius I indien deze Gratianus schuldig achtte. Op
dezelfde manier kan volgens mij een betrokkenheid van Merobauades bij de executie uitsluiten.
Ammianus heeft schrijft in opvallende neutrale termen over de magister peditum. Hij wijst enkel op
zijn vermeende intelligentie.394 Aangezien zijn uiterst negatieve evaluatie van Maximinus wijst op
zijn  betrokkenheid,  kan  men dus  Merobaudes  vrijspreken  van enige  verantwoordelijkheid.  Een
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derde aanwijzing dat  Maximinus verantwoordelijk  was,  is  het  feit  dat  hij  in  376 zelf  met  zijn
medestanders Simplicius en Doryphorianus wordt geëxecuteerd op bevel van Gratianus, vanwege
hun  grote  arrogantie.395 Volgens  Kelly  is  de  kans  groot  dat  het  executiebevel  van  Theodosius
plaatsvond  zonder  medeweten  van  Gratianus,  en  had  Maximinus  dus  valsheid  in  geschrifte
gepleegd.396 Ik vind dit een stapje te ver. De executie van Theodosius was een politieke explosieve
situatie, en er zou volgens mij geen enkele twijfel hebben bestaan over de authenticiteit van het
executiebevel of de eliminatie zou nooit hebben plaatsgevonden. Volgens mij maakte maximinus
gebruik van de onervarenheid van Gratianus om via zijn invloed een mogelijke politieke concurrent
uit te schakelen. Dit is zeker het geval indien de verheffing van Valentinianus II in realiteit gericht
was tegen de grote  invloed van Maximinus op Gratianus.397 Maximinus kan de vrees  voor een
mogelijke  usurpatie  hebben  aangewakkerd  bij  Gratianus  om  een  politieke  concurrent  uit  te
schakelen.  De  executie  van  Maximinus  in  376  en  de  daaropvolgende  rehabilitatie  van  de
Theodosiani  zijn dan aan elkaar verbonden en vormen het bewijs dat Gratianus zijn fout besefte. 

f) Biografie van Merobaudes

Bij Ammianus Marcellinus verschijnt Merobaudes nogal plots in het narratief. Hij opent samen met
de  comes Sebastianus het eerste front van de strafexpeditie tegen de  Quadi en Sarmaten na hun
plundering van Pannonië het jaar ervoor.398 Zijn rang wordt niet genoemd, maar volgens Zosimus
was hij kort voor zijn vertrek naar Illyricum het militaire opperbevel gekregen vanwege zijn grote
militaire ervaring.399 Over zijn vroegere carrière is niks concreet geweten. Volgens Philostorgius
maakte Merobaudes deel uit van de groep die het lichaam van de pas overleden keizer naar Cilicië
bracht om hem te begraven.400 Ten eerste kan hieruit afgeleid worden dat Merobaudes deelnam aan
de expeditie tegen Perzië, en dus minstens sinds 363 in het leger diende. Het feit dat hij vernoemd
wordt in de passage is interessant op zich.401 Hij was geen toekomstige keizer of usurpator wat een
vermelding van zijn vroegere carrière zou kunnen verklaren. Zeker bij een auteur als Philostorgius
die in zijn narratief niet focust op politieke en militaire gebeurtenissen.402 De logische verklaring,
zeker in het licht van zijn verdere carrière, is dat Merobaudes de verantwoordelijke officier was van
de garde die  het  lichaam van de overleden keizer  naar  Tarsus  begeleidde.  Zo een  prestigieuze
opdracht zal niet zomaaar aan eender welke eenheid toegewezen zijn. De  scholae palatinae, met
hun functie als keizerlijke garde, zijn hiervoor een logische keuze. Net zoals bij Dagalaifus  wijst
zijn naam op een barbaarse achtergrond.403 Specifieker zijn er aanwijzingen dat Merobaudes van
Frankische origine was. Namen die eindigen op -baudes zijn in deze periode vaak toe te kennen aan
individuen met een Frankische achtergrond. 

Zowel Ammianus als Zosimus zeggen niet specifiek welke functie Merobaudes bekleedt wanneer
hij Valentinianus vergezelt naar Pannonië in 375. Zosimus vermeldt enkel dat de keizer hem het
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bevel  over zijn troepen gaf.  Volgens Ammianus stond hij  in  de bevelstructuur boven de  comes
Sebastianus bij het plunderen van het gebied van de Quadi:

Praemisso  igitur  Merobaude  cum  militari  peditum  manu,  quam  regebat,  ad  vastandos
cremandosque barbaricos pagos, comite adiuncto Sebastiano,...404

“Hoe dit ook zij, Valentinianus zond Merobaudes samen met de comes Sebastianus vooruit met
de infanterie onder zijn bevel om het land van de barbaren te verwoesten en plat te branden.”

Zijn rang is dus hoger dan die van een  comes. Een functie als  magister militum is dus meer dan
waarschijnlijk.  Aangezien  Theodosius  Senior  op  dat  moment  nog  magister  equitum is,  wordt
Merobaudes verondersteld  magister peditum te zijn.405 Het is niet waarschijnlijk dat Merobaudes
gedurende de periode van 363 tot 375 enkel de functie als tribuun van een schola vervuld. Hoewel
er in de vierde eeuw enkele personen gekend zijn die van een tribunaat van een eenheid  scholae
palatinae onmiddellijk gepromoveerd worden tot magister militum lijkt dit toch eerder uitzonderlijk
te  zijn.  Bij  Ammianus  Marcellinus  zijn  hiervoor  twee aanwijzingen  te  vinden.  In  360 ontslaat
Constantius II zijn magister peditum Ursinicus. Als vervanger wordt Agilo, een  voormalige tribuun
van de Gentiles en de  Scutariorum aangesteld. Volgens Ammianus sloeg die hierbij een ongekend
aantal rangen over.406 Dezelfde opmerking vinden we terug bij de aanstelling van Malarichus als
vervanger van Jovinus de magister militum in Gallië. Jovianus hoopte dat als hij Malarichus vanuit
een een minder aanzienlijke rang tot grote hoogte bevorderde, hij de nog wankele positie van de
keizer in het westen met veel energie zou beschermen.407

Uit beide voorbeelden blijkt dat een promotie van tribuun van een schola tot magister militum  niet
vanzelfsprekend is. Het feit dat Ammianus geen zulke opmerkingen heeft over de benoeming van
Merobaudes wijst op een hogere militaire functie voor zijn aanstelling tot  magister peditum. Wat
deze precies was, is moeilijk te achterhalen, maar een post als comes rei militaris lijkt aangewezen.
Die veronderstelling is gebaseerd op het idee dat duces vaak benoemd werden nadat ze als tribuun
een eenheid van limitanei of  comitatenses geleid hadden.408 Aangezien Merobaudes waarschijnlijk
tribuun was van een  schola  lijkt dit uitgesloten. Het is meldenswaardig dat na de aanstelling van
Severus als  magister peditum in  367 er geen  comes domesticorum meer  is  overgeleverd in  het
westen tot Richomeres in 377 onder Gratianus.409 Net zoals zijn voorganger Dagalaifus was Severus
dus voor zijn benoeming  tot opperbevelhebber deze functie op zich nam. Dat Merobaudes Severus'
opvolger was, is niet uit te sluiten. Op zich kan de functie van comes domesticorum dan ook zijn
relatief plotse promotie tot magister peditum in 375 verklaren. 

Zoals  reeds  vermeld  bij  de  biografie  van  Equitius  vergezelt  Merobaudes  Valentinianus  naar
Pannonië.  Daarna  heeft  hij,  samen  met  Sebastianus,  het  bevel  over  de  voorhoede  in  de
strafexpeditie over de Donau. Op het moment van  Valentinianus' dood bevindt hij zich nog in dat
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gebied. Hij wordt teruggeroepen door de legertop om op te treden in de kritieke situatie.410 Deze
beslissing toont dat Merobaudes op dat moment veel invloed bezat binnen de militaire hiërarchie.
Zoals reeds vermeld bij Equitius hecht ik geen volledig geloof aan de redenen die zowel Ammianus
als Zosimus geven voor de aanstelling van Valentinianus II. Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen
barbaarse dreiging was van over de grens zoals Zosimus stelt, noch dat er geen kans was op een
opstand van de Gallische legers waar Ammianus op wijst. Ik volg hierin de these van McEvoy dat
merobaudes, Equitius en andere invloedrijke personen van de politieke crisis, veroorzaakt door de
plotse dood van Valentinianus I, gebruik maakten om hun eigen belangen veilig te stellen via de
aanstelling  van  Valentinianus  II.411 Het  lijkt  er  ook  op  dat  Gratianus,  in  tegenstelling  tot  wat
Ammianus bericht,412 de  aanstelling  van zijn  jongere broer  niet  zomaar  accepteert.  Zoals  reeds
vermeld verdwijnt Equitius na zijn acties uit het bronnenmateriaal en Petronius Probus wordt op
pensioen gestuurd.

Equitius'  positie  was  waarschijnlijk  verzwakte  door  de  recente  gebeurtenissen  in  Pannonië.
Merobaudes  had  daarentegen  veel  invloed  bij  het  leger.  Dit  kan  dan  ook  verklaren  waarom
Merobaudes wel op post blijft als magister peditum. Met het verdwijnen van Equitius en de executie
van de magsiter equitum Theodosius blijft hij over als sterke man uit het leger. Nu moet worden stil
gestaan bij de mogelijke betrokkenheid van Merobaudes in de executie van Theodosius Senior in
Africa in diezelfde periode. Ik volg de stelling van Saylor Rodgers dat was bij de gebeurtenissen.
De passage uit Ammianus die vaak als argument wordt gebruikt voor een alliantie tussen Romanus
en Merobaudes toont inderdaad enkel dat in 377 Romanus de kans kreeg om zich te verdedigen
tegen  de  klachten  van  Hesperius  en  Flavianus.  De  conclusie  was  echter  dat  de  klachten  van
Romanus geen basis hadden.413 Merobaudes gaf hem enkel de kans op een eerlijke berechting, er is
dust geen enkel bewijs voor een bondgenootschap tussen Romanus en Merobaudes.414 Haar these
van een alliantie tussen Merobaudes en Theodosius Junior laat ik in het midden omdat een analyse
van Gratianus' regeerperiode buiten het kader van deze paper valt. Er moet wel vermeld worden dat
de executie van Theodosius Senior uiteindelijk positief uitpakt voor Merobaudes. Samen met het
verdwijnen  van  Equitius  uit  het  bronnenmateriaal  lag  de  weg  vrij  voor  Merobaudes  om  de
belangrijkste en meest invloedrijke militair onder Gratianus te worden. 

In  377  is  Merobaudes  consul  samen  met  Gratianus.415  Later  in  het  jaar  vroeg  Valens,  ter
voorbereiding van zijn campagne tegen de Goten, ondersteuning van zijn collega in het westen.
Gratianus had hierop Richomeres, zijn  comes domesticorum, bevolen met een aantal cohorten uit
Gallië  te  hulp  te  schieten.  Een  groot  aantal  soldaten  uit  deze  cohorten  deserteerden,  volgens
Ammianus waren er geruchten dat dit op aanraden van Merobaudes was gebeurd. Hij was bang dat
indien  deze  cohorten  vertrokken  waren  de  Rijngrens  onverdedigd  ging  zijn  in  een  mogelijke
barbaarse aanval.416 Indien Merobaudes verantwoordelijk was voor de insubordinatie dan werd hij

410 AM. 30.10.1-4 en Zos. 4.19.
411 Meaghan McEvoy, Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455, (Oxford: Oxford University Press, 

2013), 56-8.
412 AM. 30.10.6.
413 AM. 28.6.29-30.
414 Rodgers, “Merobaudes and Maximus in Gaul,” 86.
415  CIL 06, 01698 en CIL 06, 500
416 AM. 31.7.4.
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hiervoor niet gestraft door Gratianus. Echter enkele passages verder lijkt Ammianus te alluderen dat
Merobaudes de juiste beslissing nam. In februari 378 vielen de Lentienses Alamanni de provincie
Raetia binnen. Gratianus was met een leger op dat moment op weg naar het oosten. De jonge keizer
riep snel de troepen terug die hij reeds naar Pannonië had gezonden, en samen met andere eenheden
haalde hij  een klinkende overwinning op de barbaren.417 Ammianus verwijst  niet  specifiek naar
Merobaudes, maar het is een duidelijke verwijzing naar de wijsheid om soldaten op de plaats te
houden waar ze het meest nodig zijn. 

In 383 is Merobaudes voor de tweede maal consul, een op dat moment ongeëvenaarde eer voor
iemand die  geen deel  was van de keizerlijke familie.418 Opnieuw een bevestiging van de grote
invloed van Merobaudes.  In 383 wordt de bevelhebber Magnus Maximus door de legioenen in
Britannia uitgeroepen tot keizer. Hij steekt snel over naar Gallië, en Gratianus haaste zich met zijn
legers om hem tegen te houden. De jonge keizer verliest echter het vertrouwen van zijn troepen en
wordt  in  zijn  vlucht  naar  Lyon  gedood.  Traditioneel  wordt  de  opstand  verklaard  door  een
vertrouwensbreuk tussen Gratianus en het leger omdat de keizer te veel steunde op enkele eleite-
eenheden van barbaarse afkomst.419.Het lot van Merobaudes na de opstand van Maximus is niet
zeker. Er zijn twee bronnen die wijzen op een dood in 383. Ten eerste is er een grafinscriptie uit
Trier die zou wijzen op zijn dood samen met zijn vrouw. De inscriptie werd oorspronkelijk door
Gose getranscribeerd als volgt:

AUDESTREVERHOCRE

DICIBUSPLACVITPARI
TOMOLOCOIVXNONIS

LENDAS.420

De meest aanvaardde restauratie is die van Vetter uit 1960. Ze gaat als volgt:

[Flavius Merob]audes Trever hoc re[latus est, ut i]udicibus placuit pari[terq(ue) inlate hui]c 
tomolo cioux Nono[sa die XIIII k]alendas Agosta[s].421

De inscriptie zelf is van minderwaardige kwaliteit  en creëert het beeld van een trouwe slaaf of
soldaat  die  een  grafinscriptie  neerzette  voor  zijn  gevallen  meester  of  bevelhebber.  Toch  is  het
onwaarschijnlijk dat de inscriptie aan Merobaudes toebehoort. De inscriptie zegt enkel dat iemand
met een naam die eindigt op -audes er samen met zijn vrouw begraven ligt. Het is dus geen sluitend
bewijs voor de dood van Merobaudes tijdens de opstand van Maximus. Het tweede bewijsstuk is de
panegyriek van Pacatus  gericht  aan keizer Theodosius in  389, één jaar na zijn overwinning op
Magnus Maximus. In de speech wordt Merobaudes aangeduid als één van de slachtoffers van de
wreedheid van de usurpator:

et trabeate Merobaudes, recordetur interitum; quorum alter post amplissimos magistratus et 
purpuras consulares et contractum intra unam domum quendam honorum senatum uita sese 

417 AM. 31.10.4-10.
418 CIL 06, 502, CIL 06, 501
419 Jones, The Later Roman Empire, 158.
420 E. Gose, Katalog der frühchristlichen Inschriften in Trier (Berlijn: Mann, 1958) No. 449.
421 E. Vetter, “Das Grab des Flavius Merobaudes in Trier,” Rheinisches Museum für Philologie 103 (1960): 366-72.
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abdicare compulsus est,422 

…  And  yours,  Merobaudes,  wearer  of  the  trabea,  The  one,  after  holding  the  highest  of
magistracies and wearing consular pruples, and uniting within the one household a kind of
senate of honors, was obliged to take his own life.

Volgens Barnes wijzen de grafinscriptie uit Trier en het fragment van Pacatus er op dat Merobaudes
door Maximus tot zelfmoord werd gedwongen in het jaar van zijn consulschap, dus in 383.423 Naast
aanwijzingen voor zijn dood in 383 zijn er ook twee bronnen die er op wijzen dat zijn zelfmoord
plaatsvond in 388. Ten eerste is er het fragment van Prosper van Tiro vermeldt hoe Gratianus werd
verraden door Merobaudes.424 Ten tweede is  er  een inscriptie  die  mogelijks  wijst  op een derde
consulaat in 388:

Conss. d.n. Teudosia Aug. II et Merobaude v.c. III.425

Volgens Barbara Rodger Saylors vormen het  fragment  van Prosper of Tiro en de inscriptie het
bewijs dat Merobaudes, net zoals de rest van het leger van Gratianus deserteert ten gunste van
Magnus Maximus. Waarna hij nog minstens tot 388 in leven blijft. Volgens haar is het fragment van
de zelfmoord van Merobaudes ook toepasselijk tijdens zijn derde consulaat. De inscriptie uit Trier
ziet ook zij niet als bewijs voor de dood van de magister peditum.426 Barnes verklaart het fragment
van Prosper van Tiro als een fout van de auteur. Hij verwisselt Merobaudes, die hij juist er voor had
vermeld als de consul van 383, met Andragathus die verantwoordelijk was voor de executie van
Gratianus. De inscriptie met het derde consulaat is waarschijnlijk ook een fout.427

Er is echter nog een mogelijke derde verklaring voor de discrepanties in het bronnenmateriaal. Ten
eerste zijn er naast Prosper van Tiro contemporaine bronnen die vermelden hoe Gratianus in de
steek werd gelaten door alle troepen.428 Het is logisch dat Ook Merobaudes één van de deserteurs
was aangezien hij de belangrijkste bevelhebber van Gratianus was. Het fragment van Prosper van
Tiro vermeld dan enkel de belangrijkste overloper. Ik ondersteun wel de visie van Barnes dat de
inscriptie  die  een derde consulaat  van  Merobaudes  vermeld  een  fout  is.  De eer  van een derde
consulaat lijkt mij te ver gezocht. Hij was reeds de eerste persoon, buiten de keizerlijke familie, die
een tweede consulaat mocht vervullen. Een derde lijkt te veel van het goede in een relatief korte
tijd. Mijn veronderstelling is dan dat Merobaudes samen met zijn troepen Gratianus in de steek laat
zoals Pacatus en Prosper van Tiro vermelden. Merobaudes was, zoals reeds vermeld, invloedrijk in
het leger. Het lijkt mij dan ook niet onwaarschijnlijk dat Maximus hem na de dood van Gratianus
als een  mogelijke gevaarlijke concurrent zag,  en hem hetzelfde jaar nog tot zelfmoord dwong.
Theodosius nam eerst geen actie tegen de usurpator. Maximus beweerde zelfs dat Theodosius zijn
acties  ondersteunde.429 Indien  dit  waar  is,  zal  het  Maximus'  positie  versterkt  hebben  wat

422 Pan. Lat. 2.28.4.
423 Timothy D. Barnes, “Patricii under Valentinian III,” Phoenix 29 (1975): 159-60.
424 Chr. Min. 1.461.
425 ICUR 2.5996.
426 Saylor Rodgers, “Merobaudes and Maximus in Gaul, 94-7.
427 Moet gelezen worden als: conss. d.n. Teudosio Aug. II et Merobaude v.c. II. In dat jaar nam Theodosius 

oorspronkelijk zelf het consulaat, maar gaf het uiteindelijk aan Saturninus:  Barnes, “Patricii,” 160.
428 Bijvoorbeeld ook Pacatus: Pan. Lat. 2.23.4.
429 Pan. Lat. 2.24.1-2.
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Merobaudes' zelfmoord nog waarschijnlijker maakt.

3 De Codex Theodosianus: bewijs voor splitsing van 
bevoegdheden in de praktijk tussen de magistri militum?

In het eerste deel van het onderzoek werd veel aandacht besteed aan de terminologie omtrent de
verschillende  magistri  militum.  Er  werd ook aangetoond hoe er  institutioneel  geen onderscheid
bestond tussen de magister peditum en de magister equitum tot minstens aan de regeerperiode van
Gratianus. Via de decreten overgeleverd in de Codex Theodosianus viel op hoe ook de keizers het
niet te nauw namen met de verschillen in titulatuur. In praktijk waren de functies van  magister
peditum en magister peditum volledig gelijkwaardig, en zijn er geen aanwijzingen voor een verschil
in jobinhoud. Zo voerde de magister peditum nooit enkel het bevel over eenheden infanterie, en de
magister equitum omgekeerd ook niet enkel over cavalerie. Zoals reeds vermeld krijgt Dagalaifus in
365 de verantwoordelijkheid over de campagne tegen de Alamanni, en het is onwaarschijnlijk dat
hij hierbij enkel het bevel had over infanterie. Hetzelfde is geldt voor Jovinus wanneer hij het bevel
overneemt in 366.430

Via decreten uit de Codex Theodosianus en fragmenten van Ammianus Marcellinus, weten we dat
de magistri militum naast fysiek het bevel te voeren over het leger op campagne ook verschillende
andere juridische taken hadden. Ammianus beschrijft tweemaal hoe magistri militum betrokken zijn
bij  spreken  van  het  recht  op  militaire  zaken.  In  zijn  bespreking  van  de  wreedheden  van
Valentinianus  vermeldt  Ammianus  hoe  twee  de  twee  tribunen  Claudius  en  Sallustius  werden
beschuldigd van verraad. De twee  magistri equitum431 kregen van de keizer de opdracht om het
onderzoek te leiden.432 In de reeds aangehaalde episode met de ex  comes Africae Romanus, heeft
Merobaudes duidelijk het toezicht over de rechtbank in Milaan.  Daarnaast moesten de  magistri
militum er ook op toezien dat de verschillende decreten met betrekking tot militaire zaken werden
toegepast.433

Bij het opstellen van de verschillende biografieën van de opperbevelhebbers viel het mij op dat er in
het ene jaar vaak decreten waren overgeleverd aan een van de twee magistri militum in praesenti, en
geen aan de andere. Vervolgens viel dit samen met periodes waarin de ene  magister militum het
opperbevel voerde in een grote campagne, terwijl er over de daden en verblijfplaats van de andere
maar weinig geweten was. In de biografie van Jovinus werd reeds aangehaald hoe dit het geval was
voor het jaar 365 waarin Dagalaifus als magister peditum de verantwoordelijkheid had over de
expeditie tegen bendes plunderende Alamannen van over de Rijn. In dat jaar zijn er geen decreten
overgeleverd aan Dagalaifus, maar wel twee gericht aan de magister equitum Jovinus.434 Ik wees er

430 In de moderne historiografie gaat men er ook van uit dat eenheden infanterie en cavalerie vaak samen in paar 
opereerden onder het bevel van een comes rei militaris. Elton, Warfare in Roman Europe, 91.

431 magistris equitum auditoribus: Ammianus vermeldy hier twee opperbevelhebbers van de cavalerie. Ofwel is dit een
fout en bedoelt hij de twee magistri militum in praesenti, of de rechtszaak vond plaats in Illyricum en de regionale 
magister militum Equitius kreeg samen met een magister militum in praesenti de leiding over het onderzoek. Een 
derde, minder overtuigende mogelijkheid is dat de rechtszaak plaatsvond in Gallië, en dat er na Jovinus een andere 
magister militum per Gallias was aangesteld door Valentinianus. Hiervoor is echter geen ander bewijs.

432 AM. 29.3.7.
433 Hiervoor zijn verschillende voorbeelden: 
434 CTh. 7.1.7 en CTh. 8.1.10.
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op dat dit misschien kon verklaard worden door een praktische splitsing in taken tussen de twee
magistri  militum in  praesenti.  Terwijl  Dagalaifus  het  bevel  voerde  tegen  de  Alamannen,  hield
Jovinus zich bezig met de meer dagdagelijkse juridische taken verbonden aan het ambt. Om de
these sterk te maken, moet men ze echter toetsen aan de gehele regeerperiode van Valentinianus I,
om te kijken of de verdeling van de decreten in 365 niet gewoon toeval is.

De these lijkt alvast stand te houden in 366, het jaar waarin Jovinus het bevel over de campagne
overneemt van Dagalaifus. Er zijn in die periode geen decreten aan Jovinus overgeleverd, terwijl dit
wel het geval is voor  Dagalaifus. Het decreet zelf handelt over voordelen voor veteranen waarin zij
worden  vrijgesteld  van  munera,  een  verzameling  van  verplichte  openbare  diensten,  en  enkele
belastingen.435 Er lijkt een wissel in bevoegdheden te zijn gebeurd. Jovinus heeft nu het bevel over
een grote campagne, en Dagalaifus houdt zich bezig met kleinere taken. In 367 is de situatie minder
duidelijk.  Ten  eerste  wordt  Severus  pas  aangesteld  als  magister  peditum na  zijn  terugkeer  uit
Britannia ergens in de zomer.436 Het is niet duidelijk of Dagalaifus tot dat moment nog in functie is.
In 368 is er opnieuw enkel een decreet overgeleverd gericht aan de  magister equitum Jovinus.437

Beide magistri militum nemen wel deel aan de campagne tegen de Alamannen in hetzelfde jaar.

In 369 zijn er geen decreten overgeleverd gericht aan de opperbevelhebbers, maar in 370 zijn er
aanwijzingen dat de regeling opnieuw wordt toegepast. De magister peditum Severus is het grootste
deel van het jaar opgezadeld met een expeditie tegen plunderende Saksen in het onherbergzame
grensgebied Toxandria.438 De magister equitum Theodosius is dat jaar niet betrokken bij een grote
geplande  militaire  activiteit.  Hij  maakt  wel  op  eigen  initiatief  gebruik  van  het  Bourgondische
offensief om de Alamannen vanuit Raetia kortstondig in de rug aan te vallen.439 Voor dat jaar zijn er
dan ook geen decreten gericht aan Severus overgeleverd. Bij Theodosius Senior is dit mogelijks wel
het geval, maar de datering is onzeker. Het dateren van decreten uit de Codex is mogelijk aan de
hand van twee zaken. Ten eerste eindigt elk decreet met de vermelding van de consuls van het jaar
waarin de wet werd uitgevaardigd. Indien deze geen volledige duidelijkheid biedt, kan men afgaan
op de plaats waar de wet werd uitgegeven.440 Bij dit decreet is zo een datering echter problematisch.
De plaats waar de wet werd uitgegeven is in de transcriptie verloren gegaan. Vervolgens vond de
uitvaardiging plaats  in  een jaar  waarin Valentinianus en Valens  samen consul  waren,  dit  maakt
zowel 368, 370 als 373 mogelijk.441 Theodosius werd pas aangesteld als  magister equitum in 369
dus de mogelijke datering beperkt zich tot 370 en 373. Hier komt mijn these dan weer voorop.
Vanaf 373 heeft Theodosius de leiding over de campagne tegen Firmus in Mauretania. In zijn artikel
over de opstand op het belang van de geografie van Mauretania voor het verloop van de veldtocht.
Het was een bergachtig, moeilijk begaanbaar gebied. De Romeinse autoriteit beperkte zich in de
praktijk vaak tot de kust die gedomineerd werd door versterkte villa's. Firmus had echter vooral
steun  van  de  verschillende  stammen  uit  het  binnenland.  Het  was  dan  ook  in  deze  ruigere,

435 CTh. 7.20.9.
436 Tomlin, “The Date of The Barbarian Conspiracy,” 305.
437 CTh 7.20.11
438 AM. 28.5.2.
439 AM. 28.5.15.
440 De locatie van de keizer wanneer hij het decreet uitvaardigt kan samen met de vermelding van de consuls vaak 
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bergachtige gebieden waar Theodosius de hevigste tegenstand ondervond.442 Theodosius bevond
zich  voor  een  groot  deel  van  zijn  campagne  dus  vooral  in  een  minder  geromaniseerd,  slecht
bereikbaar gebied. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat hij op hetzelfde moment ook nog eens moest
instaan voor de uitvoering van een bepaald decreet. Een datering van de wet in 370, een periode
waarin Theodosius minder betrokken was bij militaire campagnes, en dus in een betere positie om
de naleving van het decreet te handhaven.

In 372 is een decreet uitgevaardigd aan de magister peditum Severus zelfs zijn enige aanwijsbare
activiteit. Opnieuw is het een wet die ingaat op privileges voor soldaten en hun gezin.443 Zoals reeds
vermeld in  zijn  biografie  is  Theodosius  betrokken bij  campagnes tegen de Sarmaten.444 Er  zijn
opnieuw geen decreten aan hem overgeleverd. Vanaf 373 is er praktisch geen materiaal meer om de
these verder te onderzoeken. Theodosius Senior bevindt zich tot zijn dood in 375 in Mauretania en
Africa,  en  het  decreet  uit  372 is  de laatste  bron die  informatie  geeft  over  de activiteiten  van
Severus. Zijn opvolger Merobaudes wordt niet vermeld in de Codex Theodosianus.

Een vergelijking van de decreten uit de  Codex Theodosianus met de geweten activiteiten van de
magistri militum in praesenti lijkt een praktische verdeling van het ambt bloot te leggen. Ten eerste
zijn  er  in  hetzelfde  jaar  nooit  decreten  overgeleverd  gericht  aan  de  beide  magistri  militum in
praesenti.  Ten tweede kan de afwezigheid van decreten gericht  aan een  magister  militum vaak
verbonden worden aan langdurige militaire campagnes, zoals in 365, 366, 370, 372 en 373.  Zelfs in
periodes waarin er geen sprake is van grootschalige campagnes kan een verdeling van de functies
hebben plaatsgevonden. Belangrijk is wel dat de splitsing van bevoegdheden niet institutioneel was
vastgelegd.  Het  was niet  specifiek de  magister  peditum die  instond voor bijvoorbeeld de grote
campagnes terwijl de magister equitum zich bezighield met de juridische taken. De opdeling werd
ingegeven door de noodzaak en beschikbaarheid van het moment, en kon ten allen tijde verwisseld
worden zoals in 366 wanneer Jovinus het bevel over de campagne tegen de Alamannen overneemt
van Dagalaifus.

442 Drijvers, “Ammianus on the Revolt of Firmus,” 143-4.
443 CTh 7.1.11.
444 Theorie gebaseerd op vermelding bij Pacatus: Pan. Lat. 2.5.1-3.
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Hoofdstuk 5 Comparatieve methode: bepalende factoren in 
aanstelling tot magister militum

Via de biografieën werd gepoogd een zo volledig mogelijk beeld te geven van de magistri militum
aangesteld door  Valentinianus I.  Waar  mogelijk  werden hiaten  in  de  carrière  zo goed mogelijk
ingevuld. Na het verzamelen van de data kan worden overgegaan naar de interpretatie ervan. De
hoofdvraag  van  dit  onderdeel  is  welke  factoren  bepalend  waren  in  de  aanstelling  van  de
verschillende  opperbevelhebbers?  Aandacht  zal  besteed  worden  aan  de  impact  van  afkomst  en
religie,  het carrièretraject en eventuele andere kenmerken. Naast zogenaamde positieve factoren
zullen  ook  negatieve  zaken  die  leiden  tot  een  mogelijk  ontslag  behandeld  worden.  Zoals  ook
vermeld  zal  ook  waar  mogelijk  bij  de  kenmerken  een  vergelijking  gemaakt  worden  tussen
Valentinianus en zijn directe voorgangers Julianus en Jovianus. Op die manier kunnen tendensen op
langere termijn bloot gelegd worden. 

1 Afkomst en impact van religie
Eerst en vooral zal gekeken worden wat de mogelijke impact was van religieuze keuzes en afkomst
bij  de aanstelling van opperbevelhebbers onder Valentinianus I.  Met religieuze keuzes wordt de
tegenstelling  tussen  Christenen en  heidenen gedoeld.  Afkomst  wijst  hier  op twee verschillende
zaken. Ten eerste op de zogenaamde 'etniciteit' van de  magister militum. Welke impact heeft een
zogenaamde barbaarse of Romeinse afkomst op de kans om op te klimmen tot het ambt? Hier moet
een belangrijke kanttekening bij geplaatst worden. In tegenstelling tot wat tot lang in de twintigste
eeuw als waarheid aanzien werd, was de tegenstelling tussen barbaar en Romein niet duidelijk. Een
goed voorbeeld is de 'Vandaal' Stilicho die in de late vierde en vroege vijfde eeuw het ambt van
magister utriusque militiae opneemt onder Honorius in het westen van het rijk. Stilicho was de
zoon van een  Vandaalse  officier,  maar  had een  Romeinse  moeder.  Zijn  goede relaties  met  het
Romeinse  hof  culmineerde  in  zijn  huwelijk  met  Serena,  de  adoptiefdochter  van  Theodosius  I.
Daarnaast had hij ook zijn eigen Romeinse lofdichter in dienst.445 Hij is een goed voorbeeld van hoe
de scheiding tussen barbaars en Romeins niet  altijd even duidelijk was.  Een inscriptie van een
Frankische krijger  in  Romeinse  dienst  vormt  een ander  voorbeeld van hoe dynamisch etnische
identiteiten waren in de late oudheid:

Francus ego civ[i]s Romanus miles in armis / egregia virtute tuli bello mea dextera sem(p)er.446

Daarnaast zijn we ook niet altijd zeker wanneer een officier uit het Romeinse leger van barbaarse
afkomst is. Vaak is de enige aanwijzing te vinden in hun naam, maar dit is geen zekerheid aangezien
sommige barbaren hun naam aanpasten naar een Romeinse vorm. Een goed voorbeeld hiervan is
Victor. Hij was magister equitum in het oosten van 363 tot 379. Het is enkel via de vermelding van
Ammianus dat we weten dat hij  van Sarmatische afkomst was.447 Met deze opmerkingen in het
achterhoofd kan worden verder gegaan.

Via de naam weten we dat zowel Dagalaifus als Merobaudes een barbaarse origine hebben. Op de

445 Elton, Warfare in Roman Europe, 141.
446 CIL 03, 3576.
447 AM. 31.12.6.
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zes magistri militum onder Valentinianus vormen ze dus een minderheid. Wanneer we kijken naar
de voorgaande keizers dan lijken er onderling geen grote verschillen te zijn. Van de drie magistri
militum onder  Jovianus waren er twee met  een barbaarse afkomst.  Dagalaifus werd reeds door
Jovianus aangesteld, en Malarichus was volgens Ammianus een Frank.448 Onder Julianus heeft één
van de twee magistri militum een barbaars klinkende naam.449 Er lijken dus ook tussen deze keizers
geen grote verschillen te zijn in het aantal barbaren dat wordt aangesteld als magister militum. Op
die  manier  kan  ingegaan  worden tegen  twee  verschillende  historiografische  tendensen  over  de
behandeling  van  barbaren  onder  Valentinianus.  De  eerste  stroming  gaat  uit  van  een  grote
barbarisering van het Romeinse leger in de vierde eeuw. Een typische passage uit het werk van
Macmullen kan duiding geven: “the men credited with with victory in one engagement after another
from 312  on,  came from outside  the  empire;  Celts,  Germans,  Huns,  Saracens  and  Goths.  No
general wanted … Romans.450” Een voorbeeld specifiek verbonden aan Valentinianus is te vinden
bij A. H. M. Jones: “Among the generals Germans came very much to the front in the west under
Gratian and Valentinian; a leading role was played by two Franks, and most of the other generals
have German names.”451 Jones verwijst naar Dagalaifus en Merobaudes. Om te spreken van een
totale dominantie van Germanen onder Valentinianus is onwaar. Het is waar dat Merobaudes een
zeer invloedrijke positie bezit onder Gratianus, maar men mag deze positie niet zomaar projecteren
naar  de  situatie  onder  Valentinianus.  In  vergelijking  met  Julianus  en  Jovianus  zijn  er  onder
Valentinianus  procentueel  zelfs  minder  magistri  militum met  een  barbaarse  achtergrond.  De
verklaring hiervoor  is  waarschijnlijk  gewoon zijn  langere regeringdsuur en reflecteert  dus geen
bewuste keuze. 

Met de resultaten kan ook echter worden ingegaan tegen een tegenovergesteld tendens. In het werk
van Noel Lenski over de regering van Valens wordt op een bepaald gesproken over: “a broader
closed-door  policy  toward  non-Romans  promulgated  by  both  emperors.”452 Zijn  argument  is
gebaseerd op twee decreten. Het eerste uit de ,Codex Justinianus, verbiedt de verkoop van wijn, olie
en garum aan barbaren.453 De andere wet is overgeleverd via de Codex Theodosianus en volgens de
traditionele vertaling uit de editie van Clyde Pharr et al. wordt hier het huwelijk tussen barbaren en
Romeinen verbonden.454 Beide decreten zijn gericht aan de  magister equitum Theodosius. In een
artikel uit 2009 toonde Ralph Mathisen echter aan dat het decreet uit de Codex Theodosianus niet
specifiek het huwelijk tussen Romeinen en barbaren verbood. In realiteit kwamen zulke gemengde
huwelijken frequent voor. Hij wijst op het specifieke gebruik van de termen provinciales en gentiles
die een specifieke juridische connotatie hadden. Indien de wet zou wijzen op Romeinen en barbaren
in  het  algemeen,  dan  zouden  de  termen  populus  Romanus,  civis  Romani en  barbari gebruikt
worden. Provinciales was een term die  gebruikt werd om mensen van een specifieke provincie aan
te duiden.  Provinciales hadden dan ook enkele openbare verantwoordelijkheden zoals het vervullen
van  munera en andere taken zoals het onderhouden van keizerlijke poststations.  Op die manier

448 AM. 15.5.11.
449 Nevitta was volgens Ammianus een barbaar: AM. 21.10.8.
450 Ramsay Macmullen, Corruption and Decline of Rome, (New Haven: Yale University Press, 1988), 176.
451 Jones, The Later Roman Empire, 142.
452 Lenski, Failure of Empire, 136.
453 CJ. 4.41.1.
454 CTh. 3.14.1.
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onderscheidt de term zich van de algemene populus Romanus.  Gentiles  wijst specifiek op soldaten
van barbaarse afkomst  die  in  ruil  voor  hun militaire  dienst  stukken land gekregen hebben.  Zij
verbleven vaak permanent op deze gronden en kregen daar dan ook een gezin en nakomelingen. In
het decreet verwijst  gentiles dan ook ruimer naar zowel mannelijke als vrouwelijke barbaren die
leefden in gemeenschappen van de militaire gentiles. Zijn conclusie is dan ook dat de wet niet het
huwelijk tussen alle  Romeinen en barbaren verbood, maar gericht was tegen huwelijken tussen
vrouwelijke provinciales en mannelijke barbaren met militaire verplichtingen, en tussen mannelijke
provinciales en vrouwelijke barbaren verbonden aan aan de gemeenschappen der  gentiles. Beiden
hadden specifieke juridische statuten verbonden aan specifieke rechten en plichten.  Binnen de wet
zou er dan ook mogelijks verwarring kunnen ontstaan over de juridische status van hun eventuele
nakomelingen.455 Aangezien er onder Valentinianus twee opperbevelhebbers  van barbaarse afkomst
dienen, dan is het volgens mij een stap te ver om te kunnen spreken over een anti-barbaars beleid.

Wat is er te zeggen over de eventuele impact van een afkomst binnen een bepaald gebied van het
Romeinse rijk op de kansen om benoemd te worden tot magister militum? Zoals reeds vermeld in de
literatuurstudie  is  er  al  wat  geschreven  over  de  zogenaamde  Pannonische  factie  die  onder
Valentinianus bijzonder veel macht verkrijgt.456 Bewijs hiervoor zou te vinden zijn in de aanstelling
van Equitius tot  comes rei militaris per Illyricum door Valentinianus en de benoeming van andere
Pannoniërs op verschillende civiele posten. Daarnaast wordt ook het reeds aangehaalde voorbeeld
van Equitius, die samen met de numerarius Leo, de troepen onder controle houdt tot Valentinianus
arriveert in Nicea, gebruikt om de samenwerking tussen de Pannoniërs aan het hof te benadrukken.
Volgens Ammianus vervulden zij deze taak omdat ze beiden Pannoniërs waren.457 Ik ben het niet
eens  met  het  feit  dat  omdat  mensen afkomstig  zijn  uit  dezelfde  regio  ze  automatisch  dezelfde
politieke agenda hebben. Een andere verklaring voor de samenwerking tussen Leo en Equitius is dat
de numerarius een bevel van zijn militaire overste Dagalaifus opvolgde. Het is ook opvallend dat
binnen het militaire opperbevel enkel bij Equitius een Pannonische afkomst vaststaat. Bij Severus is
er geen enkele aanwijzing, en Merobaudes en Dagalaifus waren van barbaarse afkomst. Jovinus was
afkomstig uit Gallië en Theodosius had zijn thuisbasis in Spanje. Indien er sprake is van een soort
Pannonische club dan is deze bij Valentinianus beperkt tot het civiele bestuur of de lagere militaire
functies. Bij de magistri militum is er geen spoor van terug te vinden.

De mogelijke impact van religieuze keuzes lijkt ook minimaal te zijn op de kans om aangesteld te
worden  als  magister  militum.  Jammer  genoeg  hebben  we  maar  bij  twee  opperbevelhebbers
aanwijzingen over hun geloof. Via de de inscriptie van de basilica Joviana weten we dat Jovinus
zeker Christelijk was. Volgens Orosius werd Theodosius Senior juist voor zijn executie gedoopt en
op verzoek kreeg hij ook het laatste sacrament.458 Bij de andere vier zijn er geen aanwijzingen over
hun  geloofskeuze.  Valentinianus  zelf  wordt  door  Ammianus  Marcellinus  geloofd  voor  zijn
religieuze tolerantie:

455 Ralph Mathisen, “Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman 
Empire,” Journal of Roman Studies 99 (2009), 140-55.

456 Bijvoorbeeld Matthews, Western Aristocracies, 32-55, en J. Watts, The Final Pagan Generation, (Berkeley, 
University of California Press, 2015),  127-48.

457 AM. 26.1.6.
458 Oros. 7.33.6.
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Postremo  hoc  moderamine  principatus  inclaruit,  quod  inter  religionum diversitates  medius
stetit,  nec quemquam inquietavit,  neque ut hoc colereter, imperavit  aut illud: nec interdictis
minacibus subiectorum cervicem ad id, quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas reliquit has
partes ut repperit.459

Ten  slotte  onderscheidde  zijn  regering  zich  in  gunstige  zin  door  de  gematigdheid  in
godsdienstige  aangelegenheden.  De  keizer  koos  geen  partij  in  religieuze  geschillen  en  viel
niemand daarover lastig. Evenmin schreef hij voor deze of gene cultus te volgen. Hij deed geen
poging door dreigende verboden zijn onderdanen de kant op te sturen die zijn eigen voorkeur
had, maar liet dit hele beleidsterrein onberoerd zoals hij het had aangetroffen.

Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat een Christelijke basis een positieve invloed had op de kans om 
aangesteld te worden. Ook omgekeerd zal een heidense achtergrond geen beperkingen met zich 
meegebracht hebben.

Het voorbeeld van Jovinus kan wel iets meer zeggen over het religieuze beleid van Julianus. Over
Julianus'  visie op het Christendom is al heel wat geschreven.  Binnen de moderne historiografie
bestaat er consensus dat Julianus de traditionele godsdienst op verschillende manieren promootte.
Hij nam geen toevlucht tot rechtstreekse vervolging  van Christenen, maar heidenen kregen wel een
voorkeursbehandeling. Via een edict werd het zo Christenen verboden om een klassieke opleiding te
geven. In essentie probeerde de keizer de banden die zich tussen het Christendom en het Romeinse
rijk hadden ontwikkeld sinds Constantijn te verbreken.460 Het voorbeeld van de Christelijke Jovinus
toont aan dat zijn geloof geen negatieve invloed had op zijn carrière. In alle waarschijnlijkheid werd
hij door Julianus tot magister militum benoemd omwille van zijn gekende loyaliteit.461 Daarnaast is
het  van  belang  om  op  te  merken  dat  Jovinus  als  magister  militum  per  Gallias  de  hoogste
bevelhebber was in het westen terwijl Julianus zich met zijn veldleger in het oosten bevond. Gallië
vormde de machtsbasis van waaruit Julianus zijn usurpatie lanceerde, en het is opmerkelijk dat hij
dit militair strategische gebied toevertrouwt aan een Christen. Hoewel er ook altijd de kans is dat
Jovinus zich pas bekeerde tot het Christendom na de dood van Julianus aangezien de inscriptie
enkel informatie geeft vanaf 367. Als laatste zou men ook kunnen argumenteren dat Jovinus zijn
geloof verborgen hield voor de keizer, maar dit lijkt minder waarschijnlijk als men de de decennia
voor  Julianus  in  achting  neemt.  Sinds  Constantijns  finale  overwinning  op  Licinius  in  324  tot
Julianus'  usurpatie  in  360  werd  het  religieuze  beleid  bepaald  door  Christelijk  gezinde  keizers.
Jovinus  had  sowieso  een  bepaalde  staat  van  dienst  in  het  leger  voor  hij  door  Julianus  werd
gepromoveerd  tot  de  militaire  toppositie.  Tenzij  hij  effectief  nog  geen  Christen  was  onder
Constantius II zou er geen enkele reden geweest zijn om zijn geloof te verbergen onder zo'n keizer.

2 Gelijkenissen in carrièretraject
Belangrijker dan afkomst of geloof is  het carrièrepad dat de  magistri  militum afleggen voor ze
worden  aangesteld  als  militaire  bevelhebbers.  Het  doel  van  dit  onderdeel  is  te  kijken  naar  de
mogelijkheid tot het vaststellen van zogenaamde sleutelfuncties die een promotie waarschijnlijker
maken. Wanneer we kijken naar de literaire bronnen dan zien we dat er vaak wordt gehamerd op de

459 AM. 30.9.5.
460 Shaun Tougher, Julian The Apostate, (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007), 54-62.
461 Zoals beargumenteerd op pagina 44
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militaire  ervaring van de  opperbevelhebbers.  Ammianus Marcellinus  wijst  vaak op de militaire
ervaring als een bepalende factor bij de aanstelling van een militaire bevelhebber. Bij het overlopen
van de goede kenmerken van Constantius II, een keizer waar hij overigens weinig goeds heeft over
te zeggen,462 wordt vermeld hoe tijdens zijn regering geen enkele nieuwkomer of onbekende werd
toegelaten tot een ambt. Enkel geharde officieren kregen het bevel over soldaten op het slagveld.463

Ook bij Julianus wordt vermeld hoe de keizer de militaire aangelegenheden niet liet rusten, maar
ervaren en beproefde legercommandanten liet aanstellen.464 Jovianus zag de magister equitum per
Gallias Jovinus  als  een  gevaar  vanwege zijn  militaire  verdiensten.465 Als  men deze  redenering
verder  trekt  dan lijkt  ook bij  de  gewone soldaten  die  dienden onder  Jovinus  deze  ervaring  als
belangrijk  werd  gevonden.  Wanneer  Valentinianus  eind  367  Theodosius  Senior  naar  Britannia
stuurt, wijst Ammianus op zijn vlekkeloze staat van dienst in het leger.466 Zosimus vermeldt hoe
Merobaudes door Valentinianus werd aangesteld als opperbevelhebber omdat hij de persoon met de
meeste militaire ervaring was.467 Orosius verwijst naar Theodosius Seniors grote militaire ervaring
bij zijn campagne tegen Firmus.468

Militaire ervaring zal echter niet voldoende geweest zijn om tot het ambt van opperbevelhebber
aangesteld  te  worden.  Er  waren  voldoende  militairen  met  ervaring,  waarvan  wij  er  velen  niet
kennen, die het niet tot zo een hoge rang schopten. Wanneer we kijken naar de biografieën van de
magistri militum onder Valentinianus I dan valt het op dat er  vier van de zes de rang van comes rei
militaris bezitten  voor  hun  promotie.  Dagalaifus  en  Severus  waren  comes  domesticorum.
Theodosius voerde het bevel als comes in zijn campagne in Britannia en Equitius was kort voor zijn
rangverhoging  comes  per  Illyricum.  Bij  Jovinus  en  Merobaudes  vinden  we  geen  specifieke
verwijzingen naar hun vroegere functies. Uit andere voorbeelden uit de vierde eeuw kan er wel
afgeleid worden dat de rang van comes rei militaris als belangrijk werd geacht om te stijgen op de
carrièreladder. In de biografie van Merobaudes werd reeds het voorbeeld van Agilo aangehaald.
Onder Constantius II werd deze voormalige tribuun van de Gentiles en de Scutarii  aangesteld als
opvolger  van  de  magister  peditum Ursinicus.  Ammianus  vermeldt  erbij  hoe  Agilo  hier  een
ongekend aantal  rangen oversloeg.469 Hetzelfde is  later  terug  te  vinden in een  passage  over  de
aanstelling van Malarichus door Jovianus. De nieuwe keizer was niet zeker dat zijn verheffing zou
aanvaard worden in het westen. Specifiek was er de angst voor eventueel verzet van Jovinus in
Gallië. Jovianus' oplossing was om Malarichus, vanuit een minder aanzienlijke rang, tot  magister
militum in Gallië te promoveren. Op die manier zou die zijn wankele positie met dubbele inzet
verdedigen.470 Uit beide passages blijkt dat het volgens Ammianus ongewoon was om vanuit de
positie van tribuun van een  schola  aangsteld te worden als opperbevelhebber. Men kan zich de
vraag  stellen  wat  de  gewichtigheid  is  van  één  literaire  bron  die  opmerkingen  heeft  over  het

462 Michael Whitby, “Images Of Constantius,” in The Late Roman World and its Historian. Interpreting Ammianus 
Marcellinus, eds. Jan Willem Drijvers en David Hunt, (Londen: Routledge, 1999), 68-79.
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carrièretraject van militairen. Hier speelt de militaire achtergrond van Ammianus Marcellinus een
rol. Zoals reeds vermeld was Ammianus zelf van 354 tot 363 in dienst als protector domesticus. Het
is  te  veronderstellen  dat  zijn  professionele  carrière  binnen  het  leger  een  impact  had  op  de
interpretatie van de politieke en militaire gebeurtenissen beschreven in de  Res Gestae. Zijn vaak
buitengewone  aandacht  voor  de  meer  operationele  kant  van  oorlogsvoering  kan op die  manier
verklaard worden.471 Volgens mij passen de verklaringen over Agilo en Malarichus ook in dit rijtje.
Door zijn functie  als  protector domesticus zal  Ammianus een goed idee gehad hebben over de
verwachtingspatronen bij carrièretrajecten van officieren. Hoewel de directe promotie tot magister
militum vanuit  het  tribunaat  wel  voorkwam was  het  iets  wat  als  ongewoon  werd  ervaren,  en
misschien zelfs werd op neergekeken. Amianus vermeld ook hoe Valentinianus uiterst zorgvuldig
was in zijn benoemingsbeleid bij hoge posten. Men kan dus veronderstellen dat Valentinianus zich
sterk houdt aan de verwachtingspatronen verbonden aan de promoties bij hoge militaire functies.
Op die manier lijkt een rang als comes rei militaris bij Merobaudes voor zijn promotie tot magister
militum in 375 nog waarschijnlijker. Opnieuw wil ik hier de mogelijkheid poneren dat Merobaudes
de opvolger was van Severus als de comes domesticorum van Valentinianus. 

De rang van  comes rei  militaris dekt echter een grote lading aan verschillende functies.  Het is
daarom nuttig om te kijken welke  comites het meest benoemd werden tot  magister militum. Voor
hun  aanstelling  tot  opperbevelhebbers  vervulden  Dagalaifus  en  Severus  het  ambt  van  comes
domesticorum.  Severus  werd door  Valentinianus  zelf  gepromoveerd tot  magister  peditum,  maar
Dagalaifus  werd reeds  benoemd door Jovianus.  Op zich zeggen beide voorbeelden niet  zoveel,
aangezien  ze  hun  promotie  aan  twee  verschillende  keizers  te  danken  hebben.  Wanneer  we  ze
vergelijken met andere magistri militum uit de tweede helft van de vierde eeuw dan zien we echter
een  patroon.  Bij  zijn  verheffing  tot  keizer  stelt  Jovianus  drie  opperbevelhebbers  aan,  namelijk
Dagalaifus,  Lucillianus  en  Malarichus.472 Dagalaifus  was  comes  domesticorum onder  Julianus
terwijl  Lucillianus  dezelfde  functie  vervulde  onder  Constantius  II.473 In  de  periode  van  het
keizerschap van Julianus tot het sterven van Valentinianus in 375 zijn er acht verschillende magistri
militum.474 Op deze acht zijn er drie wier laatste functie voor hun promotie het ambt van  comes
domesticorum was. Ook heb ik in zijn biografie geopperd dat Merobaudes een logische opvolger is
van Severus. Hoewel dit een hypothese moet blijven. Op zich blijft dit een minderheid, maar indien
we dezelfde vergelijking maken, maar dan vanuit het oogpunt van de  comites domesticorum  dan
krijgen  we  een  iets  ander  beeld.  Dagalaifus  en  Severus  zijn  de  enige  overgeleverde  comites
domestici  uit de periode van 361 tot 375 en beiden worden na hun functie gepromoveerd tot het
opperbevel.  Een verband tussen beiden is  dan ook waarschijnlijk.  Op die  manier  ben ik  ervan
overtuigd  dat  een  functie  als  comes  domesticorum een  benoeming  tot  magister  militum
waarschijnlijker maakt dan wanneer iemand  het ambt niet heeft bekleed. 

471 Frank Trombley, “Ammianus Marcellinus and Fourth-Century Warfare. A Protector's approach to historical 
narrative,” in The late Roman world and its Historian : Interpreting Ammianus Marcellinus, eds. Jan Willem 
Drijvers en David Hunt, (Londen: Routledge, 1999), 16-24.

472 Zoals al meerdere malen vermeldt weigert Malarichus zijn ambt en uiteindelijk behoudt Jovinus zijn functie als 
magister equitum per Gallias.

473 AM. 21.8.1. en AM. 14.11.14.
474 Julianus: Nevitta en Jovinus, Jovianus: Lucillianus, (Malarichus) , Jovinus en Lucillianus, Valentinianus: 

Dagalaifus, Jovinus, Severus, Theodosius Senior en Merobaudes.
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Extra bewijs voor belang van het ambt kan gevonden worden in de structuur van de  protectores
domestici. Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie waren zij in de tweede helft van de vierde
eeuw een korps van geprivilegieerde stafofficieren. Vaak werden ze aangesteld op jonge leeftijd via
familiale connecties, en in de moderne historiografie worden ze dan ook vaak omschreven als de
rekruteringspoel voor jonge officieren op weg naar promotie.475 Alle protectores hadden de keizer
persoonlijk ontmoet. Deel van hun initiatie was een ceremonie waarin de kandidaat de eer kreeg om
te knielen en de zoom van de keizerlijke mantel te kussen.476 Het kan dus verondersteld worden dat
hun bevelhebber, de comes domesticorum, ook in nauw contact stond met de keizer. De invloed van
het ambt wordt alleszins duidelijk uit de voorbeelden van Dagalaifus en Severus. Dagalaifus wordt
samen  met  Nevitta  door  Ammianus  aangeduid  als  de  belangrijkste  vertegenwoordigers  van  de
aanhangers van Julianus.477 Severus wordt in 367 als eerste bevelhebber naar Britannia gestuurd
door Valentinianus.478 Een teken van vertrouwen in zijn persoon. De grote zichtbaarheid van het
korps der protectores domestici  en het nauwe contact tussen de comes domesticorum en de keizer
had volgens mij een invloed op hun carrièrekansen.

Een functie als militaire  comes was op zich al een hele prestatie, aangezien ze in rang maar juist
onder  de  magister  militum vielen.479 Het  is  daarom interessant  om te  kijken welke  functies  de
opperbevelhebbers  vervulden  voor  hun  aanstelling  binnen  de  hogere  regionen  van  de  militaire
hiërarchie.  Jammer  genoeg  zijn  er  bij  de  magistri  militum onder  Valentinianus  maar  weinig
aanwijzingen over vroegere carrières. Enkel bij Equitius hebben is er de zekerheid dat hij voor zijn
aanstelling  als  comes  per  Illyricum tribuun  bij  de  scholae  secunda  Scutariorum was.  Bij
Merobaudes heb ik aangetoond dat er via Philostorgius aanwijzingen zijn voor eenzelfde functie bij
een andere eenheid  scholares.  Wanneer  men kijkt  naar de opperbevelhebbers  van Jovianus dan
vinden we het voorbeeld van de tribuun Malarichus. Ook bij Constantius zijn er enkele voorbeelden
van ex-tribunen van de scholae palatinae die opklimmen tot het hoogste militaire ambt.480 

Volgens een artikel van Jonathan Barlow en peter Brennan was het eerder uitzonderlijk dat tribunen
van de scholae palatinae opklommen tot het ambt van magister militum en het niet in hun normale
carrièrepad lag. Hun argument is gebaseerd op het feit dat er slechts vijf magistri militum die zijn
vermeld in de PLRE I, worden geacht te hebben gediend als tribunen van  de scholae palatinae. Ten
tweede vonden hun aanstellingen plaats in uitzonderlijke omstandigheden. Belangrijk in hun theorie
zijn de voorbeelden van Agilo en Equitius. Ook zij verwijzen naar Ammianus' kritiek op Agilo's
uitzonderlijke promotie en Equitius had zijn aanstelling als  magister militum te danken aan zijn
eerdere  steun aan  Valentinianus  in  Nicea.481 Ik  ben het  echter  niet  eens  met  hun verklaringen.
Volgens mij had Ammianus kritiek op Agilo's directe promotie van tribuun naar magister militum,
niet op het feit dat hij als tribuun tot magister militum opklimt. Equitius had zijn promotie tot comes
rei militaris te danken aan zijn steun aan Valentinianus. Zijn benoeming tot magister militum kwam

475 Lenski, “The Election of Jovian,” 502-3. R. I. Frank, The Scholae Palatinae: The Palace Guards of the Later 
Roman Empire, (Rome: American Academy, 1969), 70-80. Jones, The Later Roman Empire, 636.

476 Lenski, The Election of Jovian,” 503.
477 AM 25.5.2.
478 AM. 27.8.2.
479 ND. Occ.
480 PLRE I,  “Agilo”, 28.  “Barbatio”, 146. “Silvanus 2”, 840. 
481 Barlow en Brennan, “Tribuni Scholarum Palatinarum,” 237-42. 
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er pas bijna een jaar later met de opstand van Procopius in het oosten. Zijn eerdere trouw zal hier
een rol spelen, maar ze is niet de beslissende factor in zijn benoeming. Indien Ammianus ook zijn
aanstelling uitzonderlijk gevonden zou hebben, dan had hij toch dezelfde kritiek geuit als bij Agilo?
Vervolgens is het argument dat een voorgaande carrière als tribuun bij de scholae palatinae maar
weinig geattesteerd is in de vierde eeuw niet volledig waar, indien men in het achterhoofd houdt dat
er bij velen amper iets geweten is over hun vroegere functies. Onder Valentinianus is Equitius de
enige bij wie er zekerheid is over zijn functie voor hij in 364 de rang van comes rei militaris krijgt.
Volgens mij is er ook een grote kans dat Merobaudes in 363 tribuun van een schola was. Men kan
dan ook stellen dat waar vroegere functies van magistri militum geweten zijn, het ambt van tribuun
van een schola  juist vaak voorkomt. 

Op  die  manier  wil  ik  juist  stellen  dat  tribunen  van  de  scholae  palatinae juist  wel  vaak  in
aanmerking kwamen voor het militaire opperbevel.  Als keizerlijke garde waren ze in de vierde
eeuw de elitetroepen van het rijk,482  en in de bronnen worden ze vaak geattesteerd in de nabijheid
van de keizer. Zo zijn ze vaak in de kamer tijdens belangrijke vergaderingen, zowel in besprekingen
met buitenlandse vorsten als met het consistorium.483 Hier kunnen ze soms de redding van de keizer
betekenen.  Ammianus  bericht  in  zijn  werk  hoe  Constantius  II  betrokken  was  in
vredesonderhandelingen  met  de  Limigantes  Sarmatae.  Op  een  bepaald  moment  voeren  de
aanwezige barbaren een verrassingsaanval uit op de keizer, en hij kan enkel ontsnappen door de
moed van zijn lijfwachten die vechten tot de dood.484 Daarnaast vergezellen de scholae palatinae de
keizer in de strijd. Ammianus bericht hoe Julianus tijdens zijn Perziche expeditie op een bepaald
moment  te  dicht  bij  de  omwalling  van  Ctesiphon  was  en  wordt  herkend  door  Perzische
wachtposten. Zij vuurden een 'regen van pijlen' naar de keizer. Éen van de  Scutarii die de keizer
vergezelde raakte gewond, en Julianus zelf werd enkel gered door de schilden van zijn garde.485 Ook
bij  Valentinianus  vinden  we  scholares in  zijn  nabijheid  op  veldtochten.  Kort  voor  de  slag  bij
Solicinium  stuurde  de  keizer  de  meeste  van  zijn  bewakers  weg  en  ging  met  een  uitgekozen
detachement  naar  voren  om  de  toegang  tot  een  heuveltop  te  verkennen.486 In  diezelfde  slag
vervullen enkele scholares een leidende rol:

...  Salvius  et  Lupicinus,  scutarius  unus,  alter  e  schola  gentilium,  bellum  fragore  terribili
concitantes: hastasque crispando, cum ad rupium obiecta venissent, trudentibusque Alamannis
evadere ad celsiora conarentur, advenit omne pondus armorum, eisdemque antesignanis, per
hirta dumis et aspera, magno virium nisu in editas sublimitates erepsit.487

“...Salvius en Lupicinus, de een Scutariër, de ander van de garde der Gentiles. Zij vuurden met
angstwekkend  geschreeuw  aan  tot  de  oorlog  en  probeerden,  toen  ze  bij  de  rotsen  waren
gekomen die  de weg versperden,  zwaaiend met  hun speren omhoog te klimmen, terwijl  de
Alamannen hen terug duwden. Op dat moment wierp de gehele legermacht zijn gewicht in de
strijd en klauterde, voorafgegaan door de twee mannen, over het met struiken en rotsen bezaaide
terrein met grote krachtinspanning omhoog tegen de steile hellingen op.”

482 Frank, “The Scholae Palatinae,” 100-1.
483 AM. 27.5.9. en Philost. HE. 11.1
484 AM. 19.11.8-12.
485 AM. 24.5.6.
486 AM. 27.10.10-1.
487 AM. 27.10.12.
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De keizer ziet de scholae palatinae, onder leiding van hun tribunen, dus vaak in actie. Het lijkt mij
logisch dat wanneer hij op zoek is naar nieuwe bevelhebbers de keizerlijke garde een voor de hand
liggende rekruteringspoel was. Ik sluit mij op die manier aan bij historici zoals Jones, Woods en
Lenski die de scholae palatinae en de protectores domestici als uiterst zichtbare groepen zien voor
promoties binnen de militaire hiërarchie.488

3 Andere factoren: militaire successen en trouw aan de keizer
Uit een analyse van de carrièretrajecten komen een aantal interessante inzichten naar boven. Een
bepaalde functie geeft echter nooit zekerheid op een aanstelling als  magister militum. Er zijn nog
andere factoren die ervoor zorgen dat de kandidaten in het zicht van keizer geraakt zijn. Aan de
hand van de carrières van Theodosius Senior, Dagalaifus, Jovinus en Equitius kan men hier inzicht
over verkrijgen. Ten eerste is er het logische belang van het behalen van militaire successen in hun
voorgaande functies. Theodosius Senior wordt na zijn  campagne in Britannia (367-9) aangesteld
als magister equitum. Volgens Ammianus volgt hij Jovinus op vanwege diens slechte gezondheid.
Ammianus legt sterk de nadruk op het succes van Theodosius' expeditie. Theodosius laat Britannia
achter in jubelstemming. Aan het hof wordt hij met blijdschap en eerbewijzen ontvangen.489 Het valt
op  dat  er  sterk  de  nadruk  wordt  gelegd  op  het  succes  van  de  toekomstige  magister  equitum.
Theodosius vormt dan ook de logische kandidaat om Jovinus op te volgen. 

Een tweede bepalende factor is de loyaliteit van de bevelhebber. Voor duidelijke redenen waren
keizers zich altijd bewust van de politieke en militaire macht van het opperbevel. Aangezien zij
vaak het bevel voeren over een relatief grote concentratie aan troepen vormden ze altijd een gevaar
voor de regerende keizer. In het interessante hoofdstuk van Lee uit een verzamelbundek worden de
maatregelen die keizers namen om de trouw van hun opperbevelhebbers te behouden geanalyseerd.
Daarbij is zowel aandacht voor positieve maatregelen zoals loon en andere materiële beloningen en
statusverhogende  initiatieven  zoals  het  verkrijgen  van  de  rang  van  senator  en  de  eer  van  het
consulschap. Daarnaast zijn er ook negatieve maatregelen zoals gedwongen ontslag en eliminatie
van potentieel gevaarlijke individuen.490

Lee gaat volgens mij wel voorbij aan één belangrijke gedachte, namelijk dat enkel bevelhebbers die
reeds hun trouw bewezen hebben een logische keuze zijn voor een aanstelling tot opperbevelhebber.
Een vertoon van trouw op kritieke momenten voor keizers kan dan ook leiden tot een promotie of
toch zeker het behoud van een hoge functie. Equitius en Jovinus kunnen hier als voorbeeld dienen.
In zijn biografie werd al sterk de nadruk gelegd op het mogelijke gevaar dat Jovinus als magister
militum in Gallië vormde voor de pas aangestelde Jovianus. Met het veiligstellen van de loyaliteit
van de troepen in het westen wordt hij beloond met het behoud van zijn functie, terwijl Jovianus
hem  oorspronkelijk  wilde  vervangen  door  Malarichus.  Equitius  was  nauw  betrokken  bij  het
veiligstellen van het keizerschap van Valentinianus. In de kritieke periode waarin Valentinianus van
Ankara naar Nicea moest trekken om het keizerschap te aanvaarden, hield hij samen Leo de troepen
in  bedwang  zodat  ze  geen  andere  kandidaat  zouden  steunen.  Kort  daarop  wordt  Equitius

488 Jones, The Later Roman Empire 636-40, Lenski, “The Election of Jovian,” 503 en David Woods, “The Scholae 
Palatinae and The Notitia Dignitatum,” Journal of Roman Military Equipment Studies 7 (1996): 37-50.

489 AM. 28.3.9.
490 Lee, “Emperors and Generals,” 100-18. 

92



gepromoveerd tot comes per Illyricum. Zijn benoeming enkele maanden later tot magister militum
in dezelfde regio is verbonden aan de opstand van Procopius in het oosten. Hij stelt Valentinianus
op de hoogte van de situatie. De keizer zag de noodzaak van een loyale bevelhebber met ruime
bevoegdheden om de situatie onder controle te houden. 

Het is hier ook de moment om even stil te staan bij het voorbeeld van Sebastianus. Hij schopt het in
zijn carrière pas zeer laat tot magister militum. Zijn vroegst geweten functie is onder Constantius II
als  dux Aegypti van 356 tot 358. De christelijke historiografen uit die periode vermelden hoe hij
betrokken was bij een conflict tussen de Ariaanse en de Orthodoxe Kerk in Alexandrië. Sebastianus
ondersteunde in 358 de Ariaanse bisschop Georgius van Cappadocië tegen het Orthodoxe kamp van
Athanasius  van  Alexandrië.  Op  die  manier  kan  worden  afgeleid  dat  de  toekomstige  magister
militum een  aanhanger  was  van  het  Christelijke  geloof,  en  dat  hij  waarschijnlijk  Ariaanse
sympathieën had.491 Vervolgens verschijnt Sebastianus als bevelhebber in de Perzische expeditie
van Julianus in 363. Ammianus duidt hem hier aan als comes en verwijst ook naar zijn voorgaande
functie als dux Aegypti. Op die manier kunnen we stellen dat hij pas recent gepromoveerd was.492

Hij krijgt samen met Procopius het bevel over de achterhoede, en blijft achter aan de Tigris. 493 Na
het ovelijden van Julianus begint het veldleger aan de terugtocht onder leiding van Jovianus, en ook
Procopius en Sebastianus sluiten zich aan bij de terugtocht. Het wordt veronderstelt dat hij in 364
Valentinianus vergezelt naar het westen aangezien hij in 368 zich als comite cum Illyricis et Italicis
aansluit bij de expeditie van de keizer tegen de Alamanni.494 Zijn overplaatsing kan eventueel van
een latere tijd dateren, maar de verdeling van de bevelhebbers te Naïssus in 364 lijkt de meest
logische optie. Vervolgens horen we lange tijd weinig over Sebastianus. Pas in 375 in de campagne
tegen de Quadi verschijnt hij opnieuw in het bronnenmateriaal. Hij wordt samen met Merobaudes
voorop gestuurd om het gebied van de stam te plunderen. Wanneer Merobaudes op de hoogte wordt
gesteld  van  het  plotse  overlijden  van  Valentinianus,  besluit  hij  om Sebastianus  weg  te  sturen
aangezien hij  als  een mogelijke concurrent  wordt  gezien voor Gratianus.495 Het  is  niet  volledig
duidelijk  wat  Ammianus  bedoelt  met  het  feit  dat  Sebastianus  wordt  weggestuurd.  Er  zijn  twee
mogelijkheden; ofwel wordt hij overgeplaatst naar een andere militaire post, of hij wordt ontslagen
uit de militaire dienst. In 378 is hij echter terug te vinden aan het hof van Valens als de nieuwe
magister peditum.  Volgens Ammianus Marcellinus  was het  Valens zelf  die  hem vroeg naar  het
oosten te komen om hulp te bieden tegen de opstandige Goten.496 Zosimus vermeldt echter hoe
Sebastianus op eigen initiatief naar Constantinopel kwam door zijn afkeer van de intriges aan het
hof in het westen.497 Indien men geloof hecht aan de verklaring van Ammianus Marcellinus, dan
lijkt een onslag uit de dienst in 375 waarschijnlijk, aangezien hij dan geen militaire functie zou
vervullen wanneer Valens nood heeft aan ervaren bevelhebbers tegen de Goten. Als men de versie
van Zosimus verkiest, dan lijkt het logischer dat Sebastianus in 375 in dienst bleef, aangezien hij in
378 nog aan het hof van Gratianus is te vinden. In hetzelfde jaar komt Sebastianus samen met

491 Soc. 2.28. en Theod. HE. 2.13-4.
492 AM. 23.3.5.
493 AM. 25.8.7. 
494 AM. 27.10.10-5.
495 AM. 30.10.3.
496 AM. 31.11.1.
497 Zos. 4.22.4.
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Valens om in de desastreuze slag bij Adrianopel.498

De vraag die zich opwerpt bij een analyse van Sebastianus' carrièere is waarom hij pas zo laat, en
enkel door Valens, wordt aangesteld als magister militum. In vergelijking met de personen die het
ambt verkrijgen onder Valentinianus voldoet hij evengoed aan de eisen. Hij heeft een grote militaire
ervaring, en hij bezit de rang van  comes rei militaris. Het feit dat hij  door Valentinianus wordt
ingeschakeld tegen de Alamannen in 378, en tegen de Quadi in 375 toont ook aan dat hij voldoende
militaire capaciteiten bezit. Er is volgens mij maar een mogelijke reden voor zijn late benoemding
en dat  is  een  een  eventuele  twijfel  over  zijn  loyaliteit  aan  Valentinianus.  Hiervoor  zijn  enkele
aanwijzingen te vinden in de bronnen. Ten eerste is er zijn deelname aan de expeditie van Julianus
naar  Perzië.  Hij  krijgt  er  samen  met  Procopius  het  bevel  over  de  achterhoede  bestaande  uit
dertigduizend man, met als doel de grens aan de Tigris onder controle te houden.499 Het is een taak
die  Julianus  volgens  mij  enkel  aan  mannen  die  hij  vertrouwt  zou  toewijzen.  Procopius,  een
familielid van de keizer,500 vormt hiervoor een logische kandidaat. Het feit dat Sebastianus dezelfde
opdracht krijgt is een aanwijzing dat ook hij een trouwe aanhanger was van Julianus. Zijn loyaliteit
aan Julianus kan dan ook één van de redenen zijn waarom hem in 364 niet het ambt van magister
militum wordt aangeboden. In tegenstelling tot Jovinus en Dagalaifus heeft hij op dat moment nog
niet zijn trouw aan het nieuwe regime bevestigd.501 Ook zijn overschakeling naar het westen in
dezelfde periode past in de redenering. Volgens Lee was het overplaatsen van officieren naar een
ander commando één van de maatregelen ter beschikking van de keizer om de mogelijke dreiging
van ervaren militairen af te weren. Door hem weg te halen bij zijn mannen, werd de mogelijk innige
band tussen hem en zijn eenheden verbroken, wat het risico op een militaire coup verkleint. Volgens
Lee  vormt  de  mogelijke  overschakeling  van  Sebastianus  naar  het  oosten  in  378  een  mogelijk
voorbeeld van deze maatregel.502 De overplaatsing van Sebastianus in 364 past volgens mij ook
binnen deze redenering. In 364 was Valentinianus in een veel sterkere positie dan zijn broer. Hij was
aan de macht geraakt door een consensus tussen de civiele en militaire elite aanwezig in Nicea.
Valens  was  enkel  op  de  troon  gezet  door  de  goedkeuring  van  zijn  broer.  De  uitspraak,  door
Ammianus in de mond gelegd van Dagalaifus, toont aan dat hij in tegenstelling tot Valentinianus,
niet de goedkeuring had van de militaire elite:

si tuos amas inquit, imperator optime, habes fratrem, si rem publicam, quaere quem vestias.503

“Beste keizer, als u uw eigen mensen liefhebt, dan is daar uw broer; als de staat u lief is; dan
moet u zoeken naar iemand anders om met de macht te bekleden.”

De zwakke positie van Valens wordt ook goed aangetoond door de opstand van de reeds genoemde
Procopius in het tweede jaar van zijn regering. Volgens Lenski is zijn opstand een van de meest
ongewone in een eeuw gevuld met usurpatiepogingen. In tegenstelling vele anderen bezat Procopius

498 AM. 31.13.18.
499 AM. 23..3.5.
500 AM. 23.3.2.
501 Jovinus had het keizerschap van jovianus gesteud in het westen. Dat hij hierna een mogelijke dreiging was voor 

Valentinianus is dan ook onwaarschijnlijk. Dagalaifus had in Nicea duidelijk zijn steun uitgesproken voor 
Valentinianus.

502 Lee, “Emperors and Generals,” 112-3.
503 AM. 26.4.1.
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geen militaire rang aan de start van zijn opstand. Zijn belangrijkste wapen om troepen te overtuigen
van zijn zaak was zijn familieband met Julianus, waarmee hij ook een bloedband met de dynastie
van Constantijn claimde.504 Indien er werd getwijfeld aan de loyaliteit van Sebastianus dan is het
logisch dat hij in 364 mee vertrekt met de keizer die het sterkst in het zadel zit, en ook niet het ambt
van magister militum krijgt aangeboden. Een tweede aanwijzing over twijfel van zijn loyaliteit aan
de  Valentiniani wordt  gegeven in de gebeurtenissen kort  na de dood van Valentinianus in  375.
Volgens Ammianus wordt  hij  door Merobaudes  weggestuurd omdat  hij  zeer  geliefd was bij  de
soldaten en op dat moment dus goed in het oog moest worden gehouden.505 Hij vormde dus een
gevaar voor het prille keizerschap van Gratianus. In 378 is hij dus echter terug te vinden aan het hof
van Valens als magister peditum.506 In vergelijking met 364 is de situatie nu volledig omgedraaid.
Valens heeft in het oosten de touwtjes stevig in handen. Hij zit reeds twaalf jaar op de troon, hij is
de senior Augustus en hij heeft de opstand van Procopius, de grootste uitdaging van zijn autortieit,
succesvol neergeslagen. Sebastianus is daarnaast al meer dan tien jaar actief in het westen, dus hij
zal ook geen, of weinig, aanhang gehad hebben bij de soldaten in het oosten.

4 Negatieve factoren: ontslag van een opperbevelhebber
Naast aandacht te hebben naar welke factoren bepalend zijn in een aanstelling tot magister militum
is het ook nodig om te zoeken naar de zaken die leiden tot de vervanging van een opperbevelhebber
onder  Valentinianus  I.  Een  eerste  zo  negatieve  factor  is  een  twijfel  over  de  loyaliteit  van  de
magister militum. De magister equitum per Gallias Jovinus vormt hier een overtuigend voorbeeld
van. In het vorige onderdeel werd aangetoond hoe zijn actie van trouw hem het behoud van zijn
functie onder Jovianus opleverde, was het wel de twijfel over zijn mogelijke loyaliteit die Jovianus
ertoe aanzette om hem te ontslaan uit de dienst. Ten tweede kan hier ook gewezen worden op de
executie van Theodosius Senior. Waar dit niet de echte reden was voor zijn dood, vormde het naar
mijn mening wel de aanleiding voor Gratianus om onder invloed van Maximinus het executiebevel
te ondertekenen.

Ten tweede is ook een zwakke gezondheid ziekte een voor de hand liggende reden om een wissel
door te voeren in het militaire opperbevel. Ammianus Marcellinus vermeldt hoe Jovinus in 369
werd vervangen door Theodosius Senior vanwege zijn zwakke gezondheid.507 Er zijn hier volgens
mij geen redenen om te twijfelen aan de getuigenis van Ammianus Marcellinus. Jovinus was reeds
sinds 361 in dienst als  magister militum, en dus waarschijnlijk niet meer van de jongste wanneer
Valentinianus hem laat vervangen. Vervolgens was hij duidelijk een capabele bevelhebber zoals hij
in 366 nog bewezen had met zijn expeditie tegen de Alamannen.508 Als laatste kan men hier ook
wijzen op de inscriptie van de  Basilica Joviniana  te Reims. Aan de start van de inscriptie blikt
Jovinus  terug op zijn  succesvolle  militaire  carrière,  en hoe hij  is  opgeklommen tot  de hoogste
regionen  van  de  militaire  hiërarchie.509 Indien  zijn  carrière  in  mineur  was  geëindigd  na  een

504 Lenski, Failure of Empire,” 68-70.
505 AM. 30.10.1.
506 AM. 31.2.1.
507 AM. 28.3.9.
508 AM. 27.2. Jovinus krijgt hier een uiterst positieve evaluatie door Ammianus Marcellinus. Hij noemt hem een 

voortreffelijk veldheer.
509 Flodoard Hist. Rem. Eccl. 1.6. Felix militiae sumpsit devota Iovinus / cingula virtutum culmen provectus in altum / 
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gedwongen ontslag, dan zou hij niet op die manier verwijzen naar zijn functie. Er zijn voldoende
aanwijzingen  dat  Jovinus  ongedwongen  van  zijn  pensioen  kon  genieten.  Als  laatste  valt  de
vervanging  van  Severus  door  Merobaudes  als  magister  peditum in  het  voorjaar  van  375
waarschijnlijk in deze categorie.  Net  zoals bij  Jovinus zijn er  hier geen aanwijzingen voor een
gedwongen ontslag. Een plotse natuurlijke dood of vrijwillig pensioen eind 374 of begin 375 vormt
de meest logische optie.

Een derde reden om een wissel door te voeren in het militaire opperbevel zijn aanwijzingen van
militaire incompetentie. Het klinkt logisch dat wanneer een  magister militum er niet in slaagt om
overwinningen te halen, de keizer op zoek zal gaan naar een mogelijke vervanger. Volgens mij valt
de  vervanging  van  Dagalaifus  door  Severus  in  deze  categorie.  Zoals  reeds  vermeld  wordt
Dagalaifus in de zomer van 367 vervangen door Severus als magister peditum. De bronnen geven
geen informatie  over  de wissel.  Zoals  reeds  vermeld in  zijn  biografie  weten we enkel  dat  zijn
promotie tot het hoogste ambt plaatsvond na zijn terugkeer uit Britannia, en voor de ziekte van
Valentinianus in Amiens. Via een decreet weten we dat Dagalaifus in 366 nog in functie is.510 Er zijn
dan een aantal mogelijkheden om zijn vervanging door Severus te verklaren. Ten eerste is er een
kans  dat  hij  net  zoals  Jovinus  op  pensioen  wordt  gestuurd  vanwege  een  ziekte  of  slechte
gezondheid. Men kan zich dan echter afvragen waarom Ammianus hier niet over spreekt, aangezien
hij  dit  wel  doet  bij  Jovinus.  Vervolgens  kan men proberen  aan  te  tonen dat  Dagalaifus  ergens
sneuvelt in die periode, maar ook dit is onwaarschijnlijk. Bij zijn  beschrijving van de  barbarica
conspiratio vermeldt Ammianaus hoe de dux Fullofaudes en de comes maritime tractus Nectaridus
beiden het  leven laten in  de strijd.511 Aamianus Marcellinus  besteed  in  zijn  werk dus  duidelijk
aandacht aan de dood van hoge bevelhebbers, maar ook dood van “gewone” soldaten komt soms
aan bod. Zo vermeldt hij hoe een zekere Natuspardo, een Scutariër, aan zijn sneuvelt in de strijd
tegen de Alamannen.512 Aangezien de dood van zowel officieren als soldaten aan bod komt in de
Res Gestae, kan men er van uitgaan dat een eventuele gewelddadige dood van de magister peditum
zeker zou zijn vermeld in zijn relaas. Een plotse natuurlijke dood is een derde mogelijkheid, maar
man kan ook wijzen op zijn niet zo succesvolle campagnes tegen de Alamanni in 365 als een reden
voor zijn vervanging door Severus in 367. Ammianus Marcellinus vermeldt hoe Dagalaifus veel tijd
verloor, en er niet in slaagde om de barbaren definitief te verslaan. In 366 neemt Jovinus het bevel
over van de campagne, en hij verslaat de Alamannen op drie verschillende gelegenheden.513 Het
succes van Jovinus moet een pijnlijk contrast hebben gevormd met het falen van Dagalaifus het jaar
ervoor,  en  Valentinianus  een  duidelijk  beeld  hebben  gegeven  over  wie  de  meer  competente
bevelhebber was. Indien de campagne in 365 de aanleiding vormde om Dagalaifus te vervangen,
dan moet men zich afvragen waarom Valentinianus wacht tot de eerste helft van 366 om de wissel
door  te  voeren.  Hier  speelt  het  consulschap  van  Dagalaifus   volgens  mij  een  sleutelrol.  De
beslissing om Dagalaifus samen met Gratianus consul te maken in 366 werd reeds genomen in
365.514 Een gedwongen ontslag als magister peditum zou onmogelijk te rijmen zijn geweest met de

bisque datus meritis equitum peditumque magister
510 CTh 7.20.9.
511 AM. 27.8.1.
512 AM. 27.10.16.
513 AM. 27.2.1-11.
514 De eer van het consulaat begon aan de start van het jaar, dus de beslissing werd ten laatste het jaar ervoor genomen.
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grote eer van het consulschap in hetzelfde jaar. Volgens mij besloot Valentinianus dan ook om het
ontslag met een jaar uit te stellen, en hij blijft zich bezighouden met de andere taken van het ambt. 

Het voorbeeld van Equitius geeft echter aan dat militaire nederlagen niet altijd leiden tot het ontslag
van  de  verantwoordelijke  opperbevelhebber.  Zoals  reeds  vermeld  wordt  in  374  het  militaire
apparaat in Pannonië volledig verrast door een gecoördineerde inval van de Quadi en Sarmaten. De
inval is een groot succes, en het duurt tot 375 met de komst van Valentinianus I met versterkingen
uit Gallië voor de situatie weer onder controle raakt. De magister militum per Illyricum slaat geen
goed figuur tijdens de inval. Volgens Ammianus wordt hij opgejaagd door groepjes plunderende
Quadi en zit hij ondergedoken in de afgelegen gebieden van de provincie Valeria. Het komt dan ook
eerder als een verrassing dat wanneer Valentinianus arriveert in Pannonië er geen sancties volgen
voor Equitius.515 Hiervoor zijn enkele verklaringen. Ten eerste kan het zijn dat Equitius volgens
Valentinianus geen blaam treft voor de inval. Zo beschrijft Ammianus hoe de invallen het gevolg
zijn van de ondoordachte acties van de dux per Valeriam Marcellianus.516 Daarnaast was vermeldt
Zosimus hoe het veldleger in Ilyricum onderbemand was door versterkingen die naar Afrika waren
gezonden  voor  Theodosius  zijn  campagne  in  Mauretania.517 Ten  tweede  was  Equitius  ook  een
belangruhke  medestander  van  de  keizer.  Hij  had  net  als  Valentinianus  carrière  gemaakt  bij  de
scholae palatinae, hij steunde zijn verkiezing in Nicea en speelde een grote rol in het veiligstellen
van Illyricum tijdens de opstand van Procopius in het oosten van het rijk.518 Hij kon dus op meer
vergevingsgezindheid  rekenen dan bijvoorbeeld  Dagalaifus,  wiens  relatie  met  de  keizer  minder
goed was. Zo was hij een voormalige aanhanger van Julianus, en had hij in een 364 een negatieve
opmerking gemaakt over Valens. Volgens Ammianus was Valentinianus ontstemd door de kritiek op
zijn broer door de juist aangestelde magister peditum.519

5 Conclusie: profiel van een magister militum onder Valentinianus
Via  de  analyse  van  de  verschillende  biografieën  kwamen  een  aantal  verschillende  tendensen
omtrent  de  aanstelling  van  magistri  militum aan  het  licht.  Ten  eerste  werd  duidelijk  dat  een
barbaarse of een Romeinse afkomst,  zover  men hier van kan spreken,  geen positieve noch een
negatieve rol speelt. De religieuzer overtuiging is ook van geen belang. Bepalender was het hebben
van militaire ervaring. Uit comparatief onderzoek van de carrièretrajecten blijkt dat de rang van
comes  rei  militaris  een  gemeenschappelijke  factor  was  bij  de  meeste  magistri  militum onder
Valentinianus.520 Promoties vanuit het tribunaat van de scholae palatinae kwamen voor in de tweede
helft van de vierde eeuw, maar werden als ongewoon ervaren. Het verkrijgen van het ambt van
comes  domesticorum lijkt  een  voordeel  te  zijn  om tot  opperbevelhebber  te  worden  benoemd,
hoewel  niet  kan  gesproken  worden  over  een  sleutelfunctie  voor  promotie.  Vervolgens  werd
duidelijk dat het moeilijk is om de vroegere carrière van de militairen vast te leggen. Er is weinig
bewijs, maar tribunen van de scholae palatinae zijn volgens mij een logische rekruteringsbron voor

515 AM. 30.5.1-2.
516 AM. 29.6.3-6.
517 Zos. 4.16.4.
518 AM. 26.1.6 en AM. 26.8.10-2.
519 AM. 26.4.1-2.
520 De uitzonderingen vormen hier Jovinus en Merobaudes. Zoals reeds echter beargumenteerd is Merobaudes een 

logische opvolger van Severus als comes domesticorum in 367. 
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hogere  militaire  functies.  Belangrijk  hierbij  is  vooral  de  grote  zichtbaarheid  en  het  persoonlijk
contact met de keizer. Naast specifieke functies zijn er andere factoren die een grote rol spelen bij
een aanstelling. Het hebben van militaire successen is een logische factor om de competentie van
bevelhebbers te pijlen. We zien dan ook dat Theodosius na zijn succes in Britannia wordt beloond
met het ambt van  magister equitum. Gebaren van loyaliteit aan de keizer op kritieke momenten
leiden vaak ook tot een promotie of behoud van het hoge militaire ambt. Men kan veronderstellen
dat deze acties van loyaliteit de meest bepalende factor vormde voor een mogelijke promotie. Zoals
al een paar keer vermeld, vormden magistri militum altijd een mogelijke dreiging voor de regerende
keizer.  Naast militaire  competentie  moeten keizers dus eerst  en vooral  kunnen rekenen op hun
loyaliteit. 
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Hoofdstuk 6: Valentinianus en het militaire opperbevel: 
machtsverhoudingen en politieke constellaties

Het laatste onderdeel van het onderzoek zal pogen een synthese te geven van de relatie tussen
Valentinianus  I  en  zijn  opperbevelhebbers.  Er  zal  gefocust  worden  op  drie  politieke
sleutelmomenten uit zijn regeerperiode. Het onderdeel heeft een tweeledige focus. Ten eerste zal
gekeken worden naar wat er in de moderne historiografie reeds geschreven is over de verschillende
actoren  in  de  drie  sleutelmomenten.  Met  de  inzichten  verworven  uit  de  twee  voorgaande
onderdelen, en een goede kennis van de achtergrond van de betrokken hoge militairen zullen de
bestaande theses getoetst worden aan mijn eigen bevindingen. Op sommige vlakken zal ik zo het
bestaande beeld over zijn regering bevestigen versterken, maar anderzijds zullen er ook nieuwe
inzichten over de positie van de hoge militairen aan bod komen. Ten tweede is er ook het duidelijke
doel om het bestaan van een zogenaamde invloedrijke Pannonische factie die zo vaak aan bod komt
in  de  historiografie  te  ontkrachten,  en   te  vervangen  door  een  groep  invloedrijke  militairen
afkomstig uit de rangen van de protectores domestici en de scholae palatinae

Voor er wordt over gegaan naar de drie case studies is het nuttig om te kijken naar welke meer
algemene opmerkingen er te vinden zijn in het bronnenmateriaal over de positie van de militaire
elite ten tijde van Valentinianus I. Traditioneel wordt Valentinianus gezien als een keizer die sterk
rekening moest houden met zijn militaire elite. In zijn studie over de relatie tussen het keizerlijke
hof en de traditionele elites in het westen stelt Matthews hoe Valentinianus voor zijn administratie
sterk steunde op  nieuwe mannen uit de gemilitariseerde zones aan de Donau en de Rijn.521 Het is
volgens mij echter niet de geografische afkomst van de Rijn en de Donau die hier bepalend is, maar
het  feit  dat  de  functionarissen  afkomstig  zijn  uit  gemilitariseerde  zones.  In  de  bronnen zijn  er
inderdaad  verschillende  aanwijzingen  naar  de  grote  invloed  van  militairen  bij  het  beleid  van
Valentinianus I. Ten eerste vermeldt Ammianus hoe Valentinianus als eerste keizer de macht en rang
van de militairen sterk vergroot:

Et quoniam adest liber locus dicendi quae sentimus, aperte loquemur: hunc imperatorem 
omnium primum in maius militares fastus ad damna rerum auxisse communium, dignitates 
opesque eorum sublimius erigentem,522

“Deze keizer was de eerste die de arrogantie van de militairen tot schade van het algemene 
welzijn heeft vergroot door hen in rang en rijkdom te bevorderen.”

Zijn beleid  is  niet  het  gevolg van een  algemene laksheid tegenover  soldaten,  want  in  dezelfde
passage wordt ook vermeld hoe Valentinianus wel hard en wreed was tegenover gewone soldaten.
Zijn  toegeeflijkheid  tegenover  hoge  functionarissen  wordt  in  een  andere  passage  nog  eens
benadrukt:

...eo videlicet more, quo erat severus in gregariis corrigendis, remissior erga maiores fortunas 
vel verbis asperioribus incessendas.523

521 Matthews, Western Aristocracies, 33-55.
522 AM. 27.9.4.
523 AM. 30.5.3.
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“Hij was altijd streng in het bestraffen van gewone soldaten, maar nogal toegeeflijk waar het 
mensen in hoge posities betrof, zelfs als die een harde terechtwijzing verdienden.

De verklaring voor zijn welwillendheid tegenover de militaire elite moet dus elders gezocht worden.

In de reeds vermelde studie van A. D. Lee wordt het belang van statusverhogende maatregelen bij
het behouden van de trouw van de militaire opperbevelhebbers in de vierde eeuw aangegeven. Een
eerste  belangrijke ontwikkeling is  volgens hem de uitbreiding van de senatoriële  status,  de  vir
clarissimus,   zodat  ook  hoge  keizerlijke  functionarissen  werden  geïncorporeerd.  Naast  de
belangrijke civiele post van praetoriaanse prefect maken ook de magistri militum deel uit van deze
groep. De eerste opperbevelhebbers die de rang van vir clarissimus krijgen zijn diegenen die onder
Constantius II het consulaat verkrijgen.524 Het zijn echter Valentinianus en Valens die maatregelen
nemen om de vir clarissimus ruimer te verspreiden onder hoge militaire functies. Ten eerste is er
een decreet uit de Codex Theodosianus waar magistri militum dezelfde status (dignitas) krijgen als
individuen die het ambt van praetoriaans prefect vervullen.525 Een tweede decreet, uit hetzelfde jaar,
geeft  ook  comites  rei  militaris de  hoogst  mogelijke  status.526 Volgens  Lee  is  Valentinianus  de
drijvende kracht achter deze legislatuur aangezien beide decreten werden uitgegeven in de buurt
van Trier in het westelijke deel van het rijk. Een tweede belangrijke statusverhogende maatregel
was het uitdelen van het prestigieuze consulaat. De consul had reeds lange tijd geen politieke macht
meer, maar het ambt bracht een enorm prestige met zich mee aangezien de namen van de houders
de officiële dateringsformule vormden voor het jaar waarin ze in functie waren.  Op die manier
vormde het een duidelijk indicatie van dat men in een goed blaadje stond bij de keizer. Vanaf de
regering van Constantius II  (337) is  er  vaststaand bewijs voor het feit  dat  magistri  militum als
consul werden aangesteld. Het is belangrijk om er op te wijzen dat een groot deel van de consulaten
wordt opgeëist door de keizer en zijn familieleden. Onder Valentinianus en Valens zijn er maar acht
die de consulaire eer krijgen en geen deel uitmaken van de keizerlijke familie. Van deze acht zijn er
zes op dat moment magister militum.527 

Waar  Lee  niet  bij  stilstaat  is  een  vergelijking  tussen  het  aantal  consulaten  verleend  aan
opperbevelhebbers tussen de verschillende keizers onderling. Door het grote verschil in lente van
regeringstijd  is  het  enkel  nuttig  om  hier  een  vergelijking  te  maken  tussen  Constantius  II  en
Valentinianus en Valens.528  In de ca. tien jaar  (364-75) dat Valentinianus en Valens samen op de
troon zitten worden er zes magistri militum benoemd tot consul, waarvan drie uit het westelijke en
drie uit het oostelijke deel van het rijk.529 Deze eerlijke verdeling tussen de twee keizers lijkt mij
geen  toeval,  maar  inderdaad  onderdeel  van  een  systematisch  beleid  om  opperbevelhebbers  te
belonen zoals Lee beargumenteerd. Constantius II zit ongeveer vijfentwintig jaar op de troon (337-
61), waarvan ongeveer tien als alleenheerser. Onder hem, en zijn broers, zijn er vier waarvan met
zekerheid kan gezegd worden dat ze gediend hebben als magister militum.530 Het is dus duidelijk dat

524 Lee, “Emperors and Generals,” 107-9. 
525 CTh. 6.7.1.
526 CTh. 6.14.1.
527 Lee, “Emperors and Generals,” 107-11.
528 Julianus en Jovianus regeren samen maar ongeveer 3 jaar. 
529 Westen: Dagalaifus (CIL 10, 4487), Jovinus (CIL 13, 3256) en Equitius (CIL 06, 499). Oosten: Lupicinus (CIL 10, 

4724)
530  PLRE I, “Salustius 7”, 798.  “Eusebius 11”, 302.  “Arbitio 2”, 94. en “Salia 2”, 796.
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de opperbevelhebbers onder de Valentiniani meer op de voorgrond treden. Het is dus duidelijk dat
voor Valentinianus de positie van zijn opperbevelhebbers van groter belang is dan bij voorgaande
keizers.  Samen  met  de  fragmenten  van  Ammianus  Marcellinus  wordt  duidelijk  dat  de  hoge
militairen een invloedrijke positie bezitten aan het hof van Valentinianus.

1 Verkiezing Valentinianus I tot keizer en het samenstellen van zijn
militaire opperbevel

De Pannonische factie en Valentinianus als compromiskeizer

De  traditionele  verklaringen  over  de  troonsbestijging  van  Valentinianus  focussen  sterk  op  de
unanimiteit van het consistorium en het belang van een Pannonische factie in het veiligstellen van
zijn keizerschap. Een goed voorbeeld is te vinden in The Later Roman Empire van Jones. Volgens
hem was de aanstelling van Valentinianus een voorbeeld van de toenemende politieke stabiliteit van
het rijk in de vierde eeuw. De opvolging van Jovianus werd geregeld via vreedzaam debat. De hoge
militaire  en  civiele  functionarissen  kwamen  samen  in  Nicea,  en  Valentinianus  werd  unaniem
verkozen. Vervolgens zorgden de Pannoniërs Leo en Equitius er voor dat de gewone soldaten geen
andere mogelijke kandidaten steunden tot Valentinianus enkele dagen later zelf in Nicea arriveerde.
Eens  aangekomen  in  het  westen  start  Valentinianus  met  het  aanstellen  van  personen  met  een
Pannonische achtergrond op belangrijke militaire en civiele posten. De basis van de these is een
fragment uit de Res Gestae. Ammianus vermeldt hoe Valentinianus unaniem werd verkozen door de
aanwezige   militaire  en  civiele  functionarissen.  Daarnaast  vermeldt  hij  ook  specifiek  hoe  de
numerarius Leo en de tribuun Equitius de gewone soldaten onder controle hielden tot Valentinianus
arriveerde  omdat  ze  Pannoniërs  waren.531 Op  militair  gebied  is  Equitius  dan  de  belangrijkste
vertegenwoordiger van de Pannoniërs die door Valentinianus gepromoveerd worden. Jones legt in
het  algemeen  grote  nadruk  op  de  geografische  achtergrond  van  de  magistri  militum van
Valentinianus. Zo noemt hij Theodosius een Spanjaard. Men kan zich afvragen welk verschil zijn
achtergrond  zou maken.  Zeker  omdat  hij  Severus  en  Jovinus  in  dezelfde  passage  aanduidt  als
Romeinen.532 Men kan zich afvragen welk verschil dit zou maken.

Indien  men kijkt  naar  wat  de  bronnen zeggen over  Valentinianus'  verkiezing  tot  keizer,  en  de
daaropvolgende verdeling van de administratie tussen hem en zijn broer in Naïssus, dan lijkt deze
voorstelling  toch  niet  te  kloppen.  De  bronnen  leggen  sterk  de  nadruk  op  het  overleg  tussen
verschillende hoge functionarissen. Ammianus vermeldt hoe de belangrijkste civiele en militaire
functionarissen aanwezig in Nicea samenkwamen om een nieuwe leider aan te stellen. Uiteindelijk
wordt met algemene instemming Valentinianus gekozen.533 Ook Zosimus focust in zijn verslag op
het  overleg  tussen  de bevelhebbers  van het  leger.  Ook hij  spreekt  over  een  unanimiteit  bij  de
verkiezing  van  Valentinianus.534 Philostorgius  wijst  op  de  steun  van  Datianus,  Arinthaeus  en
Dagalaifus.535 Vooral bij het fragment van Philostorgius valt de variatie van genoemde personen op.
Dagalaifus  was een  aanhanger  van Julianus,  terwijl  Datianus en Arinthaues  tot  het  gevolg  van

531 AM. 26.1.6.
532 Jones, The Later Roman Empire, 138-42.
533 AM. 26.1.4.
534 Zos. 3.36.
535 Philost. HE. 8.8.

101



Constantius  II  behoorden.  Op  die  manier  komt  Valentinianus  naar  voren  als  een
compromiskandidaat aanvaardbaar voor beide facties als keizer. Het is nuttig om zijn verkiezing te
vergelijken met de verheffing van Jovianus acht maanden eerder. Ammianus vermeldt hier hoe er
binnen het consistorium twee dominante groepen waren. De eerste, geleid door de comites Victor en
Arinthaeus, waren de overlevenden van de administratie van Constantius II. De andere, geleid door
Nevitta en Dagalaifus, worden door Ammianus aangeduid als de Galliërs.536 Zoals reeds vermeld in
de biografieën kan deze groep vertaald worden als de vertegenwoordigers van Julianus. Ammianus
vermeldt ook specifiek hoe beide groepen niet tot een vergelijk konden komen, waarna Jovianus
door een anonieme groep soldaten als keizer werd aangeduid.537 Het lijkt mij dan ook logisch dat
ook bij de verkiezing van Valentinianus een kandidaat van de twee reeds genoemde groepen nog
steeds onaanvaardbaar  bleef  voor  elkaar.  Valentinianus,  op dat  moment tribuun van de  scholae
Scutariorum, heeft geen grote invloed of aanhang bij de twee groepen. Op die manier is hij dan ook
aanvaardbaar voor de twee facties. De aanstelling van zijn broer als medekeizer past ook in dit
plaatje. Ammianus en Zosimus vermelden beiden hoe de troepen er bij Valentinianus op aandrongen
om een tweede keizer aan te stellen.538 Het is Dagalaifus die vervolgens het woord richt tot de keizer
wanneer die zich afvraagt wie te laten delen in de keizerlijke macht:

si tuos amas inquit, imperator optime, habes fratrem, si rem publicam, quaere quem vestias

“Beste keizer, als u uw eigen mensen liefhebt dan is daar uw broer; als de staat u lief is, dan 
moet u zoeken naar iemand anders om de macht met u te bekleden.”

Het is opvallend dat Valentinianus de raad van Dagalaifus in de wind slaat, en eens aangekomen in
Constantinopel benoemt hij Valens tot Augustus. Het feit dat hij kiest voor zijn broer is te verklaren
vanuit het idee van Valentinianus als compromiskeizer. Valentinianus heeft nood aan een collega die
hij kan vertrouwen. Op die manier is de keuze voor zijn broer te begrijpen als zinvol. Men kan zich
ook afvragen wie hij anders had moeten aanstellen als keizer voor het oosten van het rijk. Zoals
reeds vermeld in de passage over Jovianus waren kandidaten uit de kampen van Constantius II en
Julianus onderling onaanvaardbaar als keizer. Indien Valentinianus iemand van de hoge militairen
benoemde tot collega, dan kon hij tegen de schenen schoppen van de groep die hij had moeten
teleurstellen en omgekeerd. Op die manier is Valens de meest veilige keuze. 

Indien men dan kijkt naar de verdeling van de administratie en het leger tussen de keizerlijke broers
in Naïssus, dan komt het idee van Valentinianus als compromiskeizer opnieuw boven. Wederom is
het Ammianus die hierover de meeste informatie geeft. Valentinianus neemt Dagalaifus als magister
militum mee naar het westen. Jovinus, op dat moment nog altijd in Gallië, behoudt zijn positie van
magister  peditum.  Beiden  zijn  voormalige  aanhangers  van  Julianus.  Valens  behoudt  Victor  als
magister  militum,  en  ook  Arinthaues  krijgt  een  benoeming  als  opperbevelhebber.  Beiden  zijn
afkomstig  uit  de  administratie  van  Constantius  II.539 Hier  valt  een  mooie  tweedeling  van  de
aanhangers van zowel Constantius II als  Julianus op.  Het is interessant dat een analyse van de
aanstellingen van opperbevelhebbers het beeld van mogelijke politieke constellaties aan het hof kan

536 AM. 25.5.1.
537 AM. 25.5.2.
538 AM. 26.2.1. en Zos. 4.1.2.
539 AM. 26.5.1.
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bevestigen. Men kan op die manier ook stellingen over de administratie van Valentinianus en Valens
tegenspreken. In zijn recente monografie over de geschiedenis van het Romeinse rijk in de late
oudheid vermeldt Hugh Elton hoe, aan de start van de regering van Valentinianus en Valens het
overheidsapparaat gezuiverd werd van de aanhangers van Julianus.540 Ik wil niet tegenspreken dat er
geen  functionarissen  vervangen  werden,  maar  er  moeten  bij  de  militairen  toch  enkele
kanttekeningen gemaakt worden. Elton baseert zich op het fragment van Zosimus waar gesproken
wordt over het ontslag van iedereen die een functie vervulde onder de keizer.541 Over de militairen
zegt hij het volgende:

ἐν οἷς καὶ Σαλούστιος ὁ τῆς αὐλῆς ὕπαρχος ἦν. μόνου δὲ Ἀρινθαίου καὶ Βίκτορος αἷς εἶχον 
πρότερον στρατιωτικαῖς ἐπιμεινάντων ἡγεμονίαις, παρῄεσαν ἐπὶ τὰς ἀρχάς, ὡς ἔτυχον, οἱ τούτων 
ἐπιθυμοῦντες τυχεῖν, ἑνὸς τούτου δόξαντος γίνεσθαι κατὰ λόγον: εἰ γάρ τις αὐτῶν ἐπὶ δικαίαις 
μέμψεσιν ἥλω, δίκην ὑπέσχε, συγγνώμης οὐδεμιᾶς ἀξιούμενος.

“Arintheus and Victor alone retained their military commands, while others who sought for 
preferments, acquired them at hazard. The only reasonable action they performed was this: if 
any of the officers were found guilty of the crimes laid to their charge, they suffered without 
hope of pardon.”

Hier zijn twee opmerkingen over te maken. Ten eerste worden Arinthaeus en Victor door Ammianus
aangeduid  als  aanhangers  van  Constantius  II  tijdens  de  spoedvergadering  na  de  dood  van
Julianus.542   Ze kunnen dus niet worden vermeld als afkomstig uit de administratie van Julianus.
Ten tweede tonen zowel Dagalaifus als Jovinus, beiden magistri militum onder Valentinianus, aan
dat de aanhangers van Julianus allesbehalve gezuiverd werden uit de militaire dienst. 

Ik wil hier ook kort even stilstaan bij  de unanimiteit van de verkiezing van Valentinianus waar
Ammianus zo de nadruk op legt. Hij was duidelijk een compromiskeizer voor de hoge militaire en
civiele  functionarissen.  Ammianus  vermeldt  wel  hoe  vervolgens  Equitius  en  Leo  de  gewone
soldaten onder controle hielden totdat Valentinianus enkele dagen later vanuit Ankara arriveerde en
het keizerschap aanvaardde.543 Volgens mij is dit een aanwijzing voor het feit dat voor grote delen
van het leger het keizerschap van Valentinianus als een verrassing kwam. Opnieuw kan hier de
vergelijking gemaakt worden met Jovianus. Beiden hadden nog niet het bevel gevoerd over grote
eenheden van het leger, en waren waarschijnlijk dus grotendeels onbekend.544 Volgens Ammianus
kwam  Jovianus  enkel  in  aanmerking  voor  het  keizerschap  door  de  militaire  competenties  en
verwezenlijkingen van zijn vader, de comes rei militaris Varronianus.545 Moderne historici hebben al
vaak de nadruk gelegd op het belang van militaire competentie voor het imago van keizer. Volgens
Hebblewhite had de dynastie van Constantijn deze eigenschap succesvol verwerkt in hun imago
door te focussen op de militaire competentie van de keizerlijke bloedlijn. Waar zijn zonen zelf nog
geen  militaire  successen  konden  voorleggen  werd  er  de  nadruk  gelegd  op  de  capaciteiten  van

540 Hugh Elton, The Roman Empire in Late Antiquity: a Political and Military History, '(Cambridge: Cambridge 
University Press,), 120-3.

541 Zos. 4.2.3.
542 AM. 25.5.1.
543 AM. 26.1.6.
544 Valentinianus was tribuun van de Scutariërs en Jovianus primicerius domesticorum (de eerste onder de domestici)
545 AM. 25.5.
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Constantijn I.546 Noel Lenski stelt in zijn monografie over Valens hoe belangrijk militaire successen
waren voor het imago van een keizer in de vierde eeuw. Een imago waar Valens volgens hem niet
aan  voldeed.547 Op  het  einde  van  boek  dertig  geeft  Ammianus  een  overzicht  van  de
verwezenlijkingen van Valentinianus.  Belangrijk  is  dat  hij  start  met  de carrière  van zijn  vader,
Gratianus Maior. Net zoals Varronianus was Gratianus een succesvol militair. Gestart als gewoon
soldaat was hij door de rangen opgeklommen en uiteindelijk diende hij als comes rei militaris zowel
in Britannia als Africa.548 Het belang van de vermelding van Gratianus ligt in het feit dat de passage
focust op de verwezenlijkingen van Valentinianus. Op die manier worden de militaire successen van
Gratianus verbonden aan zijn zoon. Volgens het artikel van Jan Willem Drijvers was er een grote
kans dat Gratianus Maior nog in leven was aan de start van de regeerperiode van Valentinianus en
Valens.549 Indien  men  hier  de  vergelijking  maakt  met  Jovianus  dan  is  de  kans  groot  dat  de
verwezenlijkingen van Gratianus Maior afschenen op Valentinianus, en in mindere mate ook op
Valens, net zoals die van Varronianus de kandidatuur van Jovianus ondersteunden. Misschien waren
de militaire verwezenlijkingen van Gratianus één van de middelen  ter beschikking van Equitius en
Leo om grote onderdelen van het leger te overtuigen van de competenties van Valentinianus. De
carrières van hun vaders waren belangrijk voor de legitimatie van het keizerschap. De officiële
propaganda van Valentinianus kan deze visie ondersteunen. In een bijdrage in een verzamelbundel
toont Mark Humphries de gelijkenissen aan tussen het beeld  van de keizer geconstrueerd door
Symmachus in zijn  panegyrici, en de officiële voorstelling van de keizer in de numismatiek. In
beiden komt Valentinianus naar voren als de succesvolle verdediger van de grenzen van het rijk.
Belangrijk in zijn argument is de voorstelling van de keizer als een succesvolle  imperator  in de
munten  geslagen  in  de  vroegste  jaren  van  zijn  regeerperiode.550 Als  voorbeeld  haalt  hij  twee
verschillende munten aan. Het eerste voorbeeld is geslagen in Trier en toont op de voorkant een
triomferende Valentinianus in militaire uitrusting. In zijn rechterhand houdt hij een wereldbol, en hij
wordt gekroond in een antropomorfe voorstelling van de overwinning. Op de achterkant staat de
gravering:  RESTITOR REIPUBLICAE. Rond dezelfde periode werden ook in Lugdunum munten
uitgegeven die dezelfde boodschap verspreidden. Hier vinden we op de voorkant een afbeelding van
de keizer, herkenbaar aan zijn diadeem, die in zijn ene hand een legerstandaard houdt, en in zijn
andere  een  barbaar  bij  zijn  haren  vasthoudt.  Een  duidelijke  verwijzing  van  de  keizer  als
overwinnaar van de barbaren. De afbeelding wordt versterkt door de gravering op de achterkant:
SECURITAS REIPUBLICAE.551 Een belangrijke opmerking bij volgende munten is dat ze stammen
uit de vroegste regeringsjaren van Valentinianus. In de editie van de  Roman Imperial Coinage
worden ze gedateerd van 365 tot 367, een periode waar Valentinianus nog geen grote militaire
overwinningen kan claimen. Zoals reeds vermeld in de biografieën slaagt Dagalaifus er in 365 niet
in  om de  Alamannen  definitief  te  verslaan.  Pas  eind  366 wordt  deze  campagne  voltooid  door

546 Hebblewhite, The Emperor and the Army, 15-22.
547 Lenski, Failure of Empire, 84-97.
548 AM. 30.7.1.
549 Drijvers, “The Career of Gratianus Maior,” 481.
550 Mark Humphries, “The Image of Valentinian I from Symmachus to Ammianus,” in The Late Roman World and its 
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Jovinus.552 Valentinianus kan op dat moment dus nog maar weinig militaire successen voorleggen.
367 is ook het jaar waarin Theodosius Senior de uit de hand gelopen situatie in Britannia moet
herstellen. Opnieuw worden de beperkte verwezenlijkingen gecompenseerd, nu door propaganda
via de numismatiek.553

Moderne studies die focussen op de regering van Valentinianus leggen dan ook meer de nadruk op
de compromisfiguur  die  de keizer  is.  In  zijn  doctoraat  over  Valentinianus vermeldt  Tomlin  het
belang van de steun van Salutius Secundus,  Arinthaeus en Dagalaifus bij  de verheffing van de
nieuwe keizer in Nicea. Het is volgens hem via hun samenwerking en de steun van de Illyrische
factie, vertegenwoordigd door Equitius, dat Valentinianus aan de macht komt. Zij worden dan ook
allemaal beloond met hoge posities in de administratie van de  Valentiniani.554 Tomlin spreekt dus
net zoals Jones nog over het belang van een Pannonische factie. Men kan zich echter vragen stellen
bij  een  zogenaamde  Pannonische  factie  onder  Valentinianus.  De  belangrijkste  is  welk  belang
Valentinianus zelf  zou hebben bij  het aanstellen van Pannoniërs, en welk belang de Pannoniërs
eventueel hebben bij Valentinianus als keizer. Ik kan moeilijk geloven dat eenzelfde geografische
afkomst  automatisch  tot  dezelfde  politieke  belangen  leidt.  Eventueel  zou  men  kunnen
beargumenteren dat een Pannonische afkomst een gemeenschappelijk kenmerk was, maar niet de
bepalende  factor.  Het  zouden  dan  overeenkomstig  de  theorie  van  Matthews  allemaal  nieuwe
mannen zijn die door de Valentiniani geïntroduceerd worden in de keizerlijke administratie. Ik stel
mij  dan  echter  vragen  bij  het  idee  dat  Valentinianus  hun  zou  kennen  vanwege  een
gemeenschappelijke afkomst uit een geografisch vrij ruime regio.

Kritieken op de Pannonische factie

Studies die het mogelijke belang van een Pannonische groep onder Valentinianus in vraag stellen
zijn eerder schaars. Een voorbeeld is het reeds aangehaalde artikel van Cristian Olariu. Hij stelt zich
vragen bij de impact van de groep Pannoniërs op de keuze voor Valentinianus als keizer. Ten eerste
zijn er de moeilijkheden om invloedrijke Pannoniërs aan te duiden die betrokken zouden kunnen
zijn bij de kandidatuur van Valentinianus. Ammianus spreekt over de steun van Equitius en Leo,
maar  zij  hebben  volgens  Olariu  maar  secundaire  militaire  functies  in  vergelijking  met  andere
figuren die aan bod komen zoals Dagalaifus en Arinthaeus. Volgens hem waren de Pannoniërs niet
in  een positie  om een individu naar  voren  te  schuiven,  wel  konden ze bestaande kandidaturen
ondersteunen.  Het  succes van Valentinianus moet  verklaard worden via  de steun van Datianus.
Datianus was een zeer invloedrijk persoon onder Constantius II. Hij bezat geen officiële functie,
maar bezat wel de titel patricius en was consul in 358. Tijdens de regering van Julianus verdwijnt
hij echter in de obscuriteit. In 363 is hij echter in de nabijheid van Jovianus te vinden. Volgens
Olariu waren er in Nicea drie verschillende facties betrokken bij het kiezen van een nieuwe keizer.
De eerste was een groep voormalige aanhangers van Constantius II. Belangrijk is dat ook Jovianus
voor zijn dood  deel uitmaakte van deze groep. Datianus behoort logischerwijs ook tot dit kamp.
Daarnaast  waren  er  wederom  de  groep  afkomstig  uit  de  administratie  van  Julianus.  Hun

552 AM. 27.2.4-7.
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belangrijkste vertegenwoordiger was Dagalaifus. Daarnaast was er nog de factie der Pannoniërs in
een secundaire positie geleid door Equitius en Leo. Aangezien De Pannoniërs in een zwakkere
positie staan dan de andere twee politieke groepen vraagt Olariu zich af waarom Valentinianus het
uiteindelijk haalt, en niet één van de aanhangers van Constantius II zoals ook de vorige keer het
geval  was  bij  Jovianus.  Hier  was  de  steun  van  Datianus  voor  Valentinianus  cruciaal.  Olariu
beargumenteert dat de kans groot was dat Valentinianus en Datianus elkaar kenden. Het was via de
steun  van  Datianus  dat  de  factie  van  Constantius  II  overtuigd  werd  van  de  kandidatuur  van
Valentinianus. 555

Ik  heb  enkele  problemen  met  de  theorie  van  Olariu.  Ten  eerste  verbind  hij  Jovianus  zonder
overtuigende argumenten aan de groep rondom Constantius II. Indien men kijkt naar wat Ammianus
ons zegt over de verheffing van Jovianus tot keizer dan is dit onwaarschijnlijk. In zijn narratief
vermeldt hij duidelijk hoe de  kampen van Julianus en Constantius II niet tot een vergelijk konden
komen over een nieuwe keizer. Het was dan een anonieme groep soldaten die Jovianus naar voren
schoof als keizer. Het  consistorium werd op die manier voor het blok gezet.556 Er wordt duidelijk
geïnsinueerd dat Jovianus tot een derde groep behoorde. Daarnaast stelt hij het bestaan van een
Pannonische factie, hoewel in een secundaire positie, zelf niet in vraag. Net hier wringt volgens mij
het schoentje. In zijn analyse legt Olariu de nadruk op twee politiek georiënteerde groepen. De
aanhangers  van zowel  Constantius  II  als  die  van  Julianus  zijn  aan  elkaar  verbonden door  hun
carrière. Plots wordt daarnaast gesproken over de Pannoniërs onder leiding van Equitius. Wat echter
het politieke belang is dat deze groep aan elkaar verbindt, is niet duidelijk. Volgens mij moet de
verbinding tussen Equitius, Leo en Valentinianus die in de bronnen naar voren komt op een andere
manier verklaard worden. Hier kan dan ook vermeldt worden dat naast hun Pannonische afkomst
Equitius en Valentinianus ook hun carrière bij de  scholae palatinae gemeenschappelijk hebben.557

Als  men  deze  verbinding  vergelijkt  met  de  facties  van  Constantius  II  en  Julianus,is  ze
betekenisvoller dan de Pannonische afkomst.

In zijn reeds een paar maal aangehaalde artikel komt Lenksi tot dezelfde conclusie. Zijn analyse
focust grotendeels op de verheffing van Jovianus tot keizer, maar ze heeft ook gevolgen voor de
beoordeling van de situatie ron Valentinianus en Valens. Hij gaat er van uit dat de anonieme groep
soldaten die volgens Ammianus Jovianus naar voren schoof, een groep binnen de keizerlijke garde
was.558 Onder  Julianus  had  deze  groep  sterk  aan  politiek  belang  ingeboet,  maar  met  Jovianus
keerden hun kansen opnieuw ten goede. Bij de vergadering om de opvolger van Jovianus aan te
duiden waren de vertegenwoordigers van de keizerlijke garde wel betrokken om een herhaling van
enkele  maanden  ervoor  te  vermijden.  Op  die  manier  kan  het  keizerschap  van  Valentinianus
verklaard worden.559 Zijn analyse van de verkiezing van Valentinianus is echter beperkt, daarom is
het nuttig om ze verder uit te diepen.

555 Olariu, “Valentinian and the Rise of the Pannonian Faction,” 351-4.
556 AM. 25.5.1-2. 
557 Beiden waren tribuun van de scholae scutariorum. 
558 Keizerlijke garde is hier synoniem voor zowel protectores domestici en scholae palatinae. Zoals reeds vermeld 
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Factie der scholae palatinae en de protectores domestici

Via een analyse van de carrières van de opperbevelhebbers onder Valentinianus werd aangetoond
hoe men vanuit een functie als comes domesticorum vaker werd benoemd tot magister militum dan
vanuit  een  ander  hoog  militair  ambt.  Daarnaast  hadden  alle  protectores  domestici de  keizer
persoonlijk  ontmoet.  Volgens  mij  kon  dit  persoonlijk  contact  vaker  leiden  tot  een  eventuele
promotie.560 Hetzelfde was het geval bij de tribunen van de scholae palatinae. Hun eenheden waren
vaak in de nabijheid van de keizer, en dit maakt een promotie tot de rang van comes rei militaris
waarschijnlijker dan vanuit een andere militaire functie zoals een lokale dux, een praepositus van
een eenheid cavalerie of een tribuun van een 'gewone' eenheid  comitatenses.561 Indien men deze
analyse volgt dan blijft er wel een probleem uit een fragment van de Res Gestae onbeantwoord:

Inter  haec  tamen  nequid  novaretur  contrarium  placitis,  neve  armatorum  mobilitas  saepe
versabilis ad praesentium quendam inclinaret arbitrium, adtente providebat Aequitius et cum eo
Leo, adhuc sub Dagalaifo magistro equitum rationes numerorum militarium tractans, exitialis
postea magister  officiorum,  exercitus  universi  iudicium quantum facere nitique poterant,  ut
Pannonii fautoresque principis designati firmantes.562

“Overigens zag Equitius er in de tussentijd nauwlettend op toe dat de afspraken niet werden
geschonden en dat de wispelturige en licht beïnvloedbare soldaten hun steun niet zouden geven
aan een van de aanwezigen. Hij werd daarin gesteund door Leo, die toen nog onder de magister
equitum Dagalaifus de betalingen van de regimenten regelde, maar later een desastreuze rol zou
spelen  als  de  magister  officiorum.  Omdat  zij  Pannoniërs  waren  en  aanhangers  van  de
aangewezen  keizer,  deden  ze  wat  ze  konden  om  het  oordeel  van  het  gehele  leger  te
beïnvloeden.”

Ammianus Marcellinus verbindt de steun van Equitius en Leo aan Valentinianus specifiek aan hun
gemeenschappelijke Pannonische afkomst. Hoe kan men dit verklaren, indien er geen sprake zou
zijn van een Pannonische factie bij de verkiezing van Valentinianus? Laten we eerst stilstaan bij de
betrokkenheid van de  numerarius Leo. Ammianus vermeldt hier specifiek hoe hij op dat moment
nog diende onder het bevel van Dagalaifus. Men kan zich afvragen waarom er juist hier een korte
uitwijding over de militaire hiërarchie wordt geplaatst, aangezien ze geen specifiek nut heeft. Men
kan hier argumenteren dat Ammianus zijn mogelijke lezer wil informeren over de bevelstructuur in
het leger, maar Ammianus doet hier in de rest van zijn werk weinig moeite voor. Crump wijst in zijn
artikel op het nut van de Res Gestae voor de historicus van het Romeinse leger in de vierde eeuw.
Doorheen  zijn  narratief  zijn  er  verschillende  verwijzingen  naar  belangrijke  individuen  in  een
militaire functie, maar hun ambt wordt nooit uitgelegd.563 Hiernaast vervalt Ammianus vaak in het
generische gebruik van  dux als aanvoerder, in plaats van hun specifieke rang binnen de militaire
hiërarchie. Een goed voorbeeld vormt een fragment over de campagne van Theodosius Senior in
Britannia. Hoewel hij met grote zekerheid de tijdelijke functie van comes Britannia vervult,wordt
hij soms ook aangeduid als  dux.564 De mogelijke onderlinge hiërarchie tussen functies wordt ook

560 Zie hier de voorbeelden van Dagalaifus, Severus en misschien ook Merobaudes.
561 De reeds verschillende malen aangehaalde voorbeelden van Agilo, Arbitio, Equitius en waarschijnlijk ook 
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hier niet  uitgelegd. De comes Sebastianus kan hier als voorbeeld dienen. In 368 is hij betrokken bij
Valentinianus' campagne tegen de Alamannen over de Rijn. Volgens Ammianus voert hij als comes
het bevel over de troepen uit Italië en Illyricum.565 De verwijzing naar zijn functie is problematisch
aangezien  het  niet  duidelijk  is  welk  verband  hij  houdt  met  de  magister  militum per  Illyricum
Equitius die de opperbevelhebber is van de troepen in die streek. Volgens mij maakt Ammianus dan
ook met een bepaalde reden de verbinding tussen Leo en Dagalaifus. Philostorgius verwijst in zijn
werk naar de steun van Dagalaifus aan de kandidatuur van Valentinianus,566 er is dan ook een  kans
dat  Leo  zijn  taak  vervuld  in  opdracht  van  Dagalaifus.  Leo  verkrijgt  zijn  functie  als  magister
officiorum pas  in  371.567 Het  zou  dus  een  maar  zeer  late  beloning  zijn  voor  de  steun  aan
Valentinianus in 365. Dagalaifus daarentegen behoudt zijn functie als magister militum, en verkrijgt
in 365 het consulaat voor 366.568 Is het  een beloning voor de steun in Nicea? Uiteindelijk kan Leo's
functie als  magister officiorum  wel verbonden worden aan de gebeurtenissen zes jaar eerder. De
magister officiorum voert administratief toezicht over de  scholae palatinae,569 en het kan zijn dat
Valentinianus zich de trouw van Leo herinnert en hem aanstelt in een functie bij een voor hem
politiek belangrijke groep. 

De alliantie tussen Equitius en Valentinianus is dan volgens de these van Lenski logisch. In zijn
biografie  werd  al  stilgestaan  bij  de  reden  waarom Equitius  de  duimen  moest  leggen  voor  het
keizerschap te Nicea. Het is wel nuttig om te bespreken waarom Equitius de eerste keus was van de
scholae palatinae en de  protectores domestici voor het keizerschap. Naast zijn eminente positie
binnen het korps zelf, speelt ook het feit dat Equitius, in tegenstelling tot Valentintianus, aanwezig
is in Nicea. Het belang hiervan wordt aangetoond in het bovenstaande fragment van Ammianus
Marcellinus, waarin hij en Leo in de bres moeten springen om het keizerschap van Valentinianus
veilig te stellen.

Als laatste blijft dan de specifieke vermelding van de Pannonische verbinding bij Ammianus over.
Ten eerste kan men aantonen dat geografische omschrijvingen van politieke groepen nog voorkomt
in  de  Res  Gestae.  Bij  Jovianus  stelt  Ammianus  de  voormalige  aanhangers  van  Constantius  II
tegenover de Galliërs geleid door Nevitta en Dagalaifus.570 In de moderne historiografie wordt deze
groep vertaald als de voormalige aanhangers van Julianus. Hetzelfde zien we bij de plotse ziekte
van Valentinianus in 367. Ook hier spreekt Ammianus over een groep Galliërs die de  magister
memoriae Julianus  Rusticus  naar  voren  schuiven  als  mogelijke  opvolger.571 Ik  heb  reeds
beargumenteerd dat het redelijker is om te spreken over een groep van civiele functionarissen in
Gallië. Er werd in de biografie van Severus reeds gewezen op de onwil aanwezig in de Res Gestae
om betrokken  groepen  en  individuen  bij  belangrijke  politieke  gebeurtenissen  aan  te  duiden.572

Volgens mij past de verbinding die Ammianus maakt tussen Leo, Equitius en Valentinianus omdat
ze Pannoniërs zijn ook in dit plaatje. De volgende vraag die zich dan opwerpt is waarom Ammianus
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wijst op hun Pannonische afkomst? Pannoniër kan specifiek verbonden worden aan het Romeinse
leger.  Hier  speelt  de  geografie  en  economie  van het  gebied  een  rol.  Noel  Lenski  wijst  in  zijn
monografie over Valens op het belang van  Pannonië als een van de grote rekruteringsgebieden van
het  leger  in  de  vierde  eeuw.  Pannonië  was  een  militair  grensgebied,  en  volgens  de  Notitia
Dignitatum waren er in veel van de steden eenheden  comitatenses gelegerd, die kunnen worden
teruggevoerd tot de tijd van Diocletianus.573 Soldaten behoorden er tot het normale straatbeeld en
waren onderdeel van het sociale weefsel. Er was ook weinig handel, dus naast de landbouw was een
carrière binnen het staatsapparaat, en dan specifiek het leger, de beste kans op economische en
sociale  vooruitgang.574 Er  is  dus  een  kans  dat  Ammianus  Marcellinus,  door  het  aangeven  dat
Equitius,  Leo  en  Valentinianus  Pannoniërs  zijn,  in  feite  wil  wijzen  op  het  logisch  sociaal-
economisch verband dat er bestaat, tussen hun dienst in het leger en hun geografische afkomst. Men
kan zelfs  nog een  stapje  verder  gaan,  en  kijken  naar  de geografische  afkomst  van  protectores
domestici  in  de  vierde  eeuw.  Een  analyse  van  de  gekende  protectores  domestici in  de
Prosopography of the Later Roman Empire, kan bij vijfentwintig van hen een geografische afkomst
worden vastgesteld. Twaalf van die vijfentwintig zijn afkomstig uit Pannonië, of ruimer gezien uit
Illyricum.575 Pannoniërs  blijken  dus  de  sterkst  vertegenwoordigde  groep  te  zijn  binnen  de
protectores  domestici.  Eenzelfde  vergelijking  met  de  tribunen  van  de  scholae  palatinae in  de
periode  van 354-64,  levert  echter  weinig  resultaat  op.  Daar  is  op  zeventien  tribunen  enkel  bij
Valentinianus en Equitius een geografische afkomst vast te leggen, wel wederom een Pannonische.
Toch wil ik voorzichtig stellen dat de steun van de Pannoniërs meer verbonden lijkt te zijn aan hun
gemeenschappelijke dienst in de keizerlijke garde, dan vanuit een geografische overeenkomst.

Als men dan kijkt naar de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de protectores domestici en de
scholae palatinae in de verdeling van het opperbevel in Naïssus tussen Valentinianus en Valens, dan
valt op dat ze weinig sporen nalaten. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat Valentinianus een
compromisfiguur was tussen de verschillende politieke facties betrokken bij de beslissing in Nicea.
Een  interessante  opmerking  over  het  keizerschap  van  Valentinianus  wordt  gegeven  in  een
reviewartikel van Michael Kulikowski. Volgens hem vormde het korps van de protectores domestici
de ideale kweekvijver voor keizers op momenten wanneer er geen duidelijke opvolger was. Ze
hadden via hu familie vaak goede connetcties met de elite, en hun vaak jonge leeftijd zorge ervoor
dat ze nog niet aan het hoofd stonden van reeds gevestigde facties aan het hof. Op die manier was
het onwaarschijnlijk dat ze bij hun aantreden als keizer de bestaande machtsstructuren te drastisch
zouden hervormen.576 Zijn veronderstellingen vallen samen met mijn eigen bevindingen over de
bepalende factoren in de verkiezing van Valentinianus tot keizer. Als relatief jonge officier bij de
keizerlijke garde was hij nog geen gevestigde waarde binnen de militaire hiërarchie, en zijn het
militaire opperbevel is bij de start van zijn regering niet onderhevig aan drastische veranderingen.
De  keizerlijke  garde  was  in  de  figuur  van  Valentinianus  reeds  gaan  lopen  met  de  hoofdprijs,
namelijk  het  keizerschap.  Met  de  aanstelling  van  zijn  broer  Valens,  een  voormalige  protector
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domesticus,577 werd deze positie nog versterkt. Het is dan ook logisch dat de magistri militum van
beide keizers afkomstig zijn uit de kampen van de voormalige aanhangers van Constantius II en
Julianus.578 Toch  worden  er  ook  individuen  met  een  carrière  binnen  de  keizerlijke  garde
gepromoveerd.  Het  duidelijkste,  en  reeds  vaak  aangehaalde  voorbeeld  is  Equitius.  Hij  wordt
aangesteld tot  comes rei militaris per Illyricum. Het is duidelijk dat Valentinianus hier rekening
houdt met het aangetoonde verwachtingspatroon bij militaire carrières waar een rang van comes rei
militaris vanzelfsprekend was voor een aanstelling als magister militum. Aan de hand van de twee
volgende case studies zal aangetoond worden dat eens Valentinianus steviger in het zadel zit, er
individuen  afkomstig  uit  de  rangen  van  de  keizerlijke  garde  verschijnen  in  op  hoge  militaire
functies, en ze vervolgens politiek aan invloed winnen.

2 De ziekte van Valentinianus te Amiens in 367 
In  de  biografie  van  Severus  werd  reeds  enige  aandacht  besteed  aan  de  plotse  ziekte  van
Valentinianus in 367, en het belang van zijn voorgaande functie als  comes domesticorum bij zijn
kandidatuur als mogelijke opvolger van de keizer. In functie van het onderzoek is het nuttig om de
gebeurtenissen  uitgebreid  te  analyseren.  De  historiografen  die  ons  informeren  over  de
gebeurtenissen zijn Zosimus en Ammianus Marcellinus. Zosimus geeft een beknopte beschrijving
van de feiten. De keizer valt ziek in Gallië en er wordt gevreesd voor zijn leven. Hij herstelt echter
snel, en het hof raadt hem aan snel een opvolger aan te duiden. Valentinianus gaat hier op in, en hij
stelt zijn achtjarige zoon Gratianus aan als Augustus, hoewel hij nog zeer jong was, en dus nog niet
in staat was om de leiding van de staat op zich te nemen.579 Ammianus geeft een uitgebreidere
beschrijving  van  de  gebeurtenissen.  Ook  hij  vermeldt  dat  Valentinianus  ziek  valt,  maar  in
tegenstelling  tot  Zosimus  geeft  hij  informatie  over  wat  er  gebeurt  tussen  de  periode  dat
Valentinianus ziek valt, en zijn herstel en de hierop volgende verheffing van Gratianus tot Augustus.
Er ontstaan twee verschillende facties die elk hun eigen kandidaat hebben om Valentinianus op te
volgen. Volgens Ammianus  schuiven een groep invloedrijke Galliërs  bij  een besloten diner de
magister memoriae Rusticus Julianus naar voren. Hierin worden ze tegengewerkt door een andere
anonieme  groep  die  de  juist  aangestelde  magister  peditum Severus  ondersteunen.  Ammianus
Marcellinus  geeft  ook expliciet  aan dat  de verheffing van de jonge Gratianus  allesbehalve een
normale  zaak  was.  Valentinianus  doorbrak  volgens  hem  de  gevestigde  orde  door  zijn  zoon
onmiddellijk tot  Augustus uit te roepen, en niet als  Caesar, wat de meer normale gang van zaken
was.580

Het voorval is opzienbarend om twee verschillende redenen. Ten eerste is Gratianus de eerste die op
een zo jonge leeftijd door zijn vader als Augustus wordt benoemd. In theorie heeft hij hierdoor
dezelfde bevoegdheden als zijn vader en oom. In de praktijk blijft hij echter een slapende partner
binnen het keizerschap, tenminste tot het overlijden van zijn vader in 375. Ten tweede zijn ook de
kandidaturen van zowel Rusticus Julianus als  Severus een interessant gegeven. Beiden zijn een

577 Zos. 4.4.1.
578 Zoals reeds vermeld in de vorige passages. Jovinus en Dagalaifus bij Valentinianus, en Arinthaeus en Victor bij 
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uitdaging van de autoriteit van de keizer op een moment waarin deze zwak staat. Het geeft ook
inzicht over de acties van een hofhouding bij een nakend overlijden van een keizer. Opvallend is dat
zowel Severus als  Rusticus Julianus schijnbaar geen schadelijke gevolgen ondervinden van hun
voorbarige  kandidaturen,  wat  inzicht  kan  geven  over  de  positie  die  ze  innemen  binnen  de
administratie van Valentinianus.

Toch krijgen de gebeurtenissen maar zeer weinig aandacht in de moderne historiografie. In zijn
doctoraat over Valentinianus, de meest uitgebreide studie over de keizer, gaat Tomlin er relatief snel
over. Hij bespreekt de ziekte van Valentinianus, maar stelt zich geen vragen bij de kandidaturen van
Rusticus Julianus en Severus, noch over de unieke verheffing van Gratianus tot Augustus.581 In zijn
reeds aangehaalde artikel over de barbarica conspiratio in Britannia besteed hij meer aandacht aan
de feiten. Volgens hem werd Severus naar voren geschoven door de militaire groep in de nabijheid
van Valentinianus. Hij was wel maar een secundaire optie na de meer ervaren  magister equitum
Jovinus die op het moment van de ziekte echter te ver in Britannia zit.582 Andere auteurs geven wel
kort aandacht aan de verheffing van Gratianus tot Augustus. Zo beschrijft Jones hoe de jonge zoon
van Valentinianus een sleeping partner blijft in the college of Augusti.583 Uitgebreide studies over de
gebeurtenissen die leiden tot de aanstelling van Gratianus blijven echter schaars. Daarop bestaan er
volgens mij  twee grote uitzonderingen. Het eerste is het werk  Child Emperor Rule in the Late
Roman West  van Meaghan McEvoy.  Zij  focust  op de unieke context  waarin de verheffing van
Gratianus plaatsvond, en bestempeld deze als een politieke crisis van het regime van Valentinianus.
Het feit dat de twee facties niet denken aan Gratianus als mogelijke opvolger van zijn vader maakt
pijnlijk duidelijk hoe er  binnen de hofhouding nog geen loyaliteit  is  tegenover  de dynastie  der
Valentiniani. Bij een mogelijk overlijden grijpen de civiele en militaire elite terug naar de traditie
om zelf een keizer voor te stellen zoals ook gebeurd is bij Valentinianus zelf. De aanstelling van
Gratianus als kindkeizer geeft volgens McEvoy op twee manieren een beeld over de machtspositie
van keizer Valentinianus. Ten eerste is het een krachtig signaal van Valentinianus die zijn autoriteit
over het hof bevestigt. Enkel hij, en niet het hof, heeft het recht om een mogelijke opvolger aan te
duiden. Daarnaast is het feit dat Valentinianus Gratianus onmiddellijk verheft tot Augustus een teken
van onzekerheid van het recente regime der Valentiniani. Enkel wanneer Gratianus reeds Augustus
zou  zijn  op  het  ogenblik  van  het  overlijden  van  Valentinianus  zou  hij  aanvaard  worden  als
opvolger.584 Deze stelling heeft volgens mij ook gevolgen voor mijn onderzoek. Het bevestigt het
feit dat Valentinianus' verkiezing tot keizer het gevolg was van een compromis tussen de civiele en
militaire elite. De studie van McEvoy is echter wel beperkt in het feit dat ze geen aandacht besteed
aan de kandidaturen van Julianus Rusticus en Severus. 

Een volgende studie die dieper ingaat op de politieke gebeurtenissen in 367 is de monografie van
Sivan over het leven van Ausonius, de  mentor van Gratianus. Hij analyseert de feiten vanuit een
traditioneel perspectief met twee geografisch politiek verbonden facties als belangrijkste actoren.
Volgens Sivan is de kandidatuur van Rusticus Julianus het bewijs voor een sterke Gallische factie
aan het hof van Valentinianus. Andere leden die waarschijnlijk deel uitmaakten van de factie waren

581 Tomlin, “The Emperor Valentinian,” 152-3.
582 Tomlin, “The Date of The Barbarian Conspiracy,” 306.
583 Jones, The Later Roman Empire, 141.
584 Meaghan McEvoy,  Child Emperor Rule in the Late Roman West, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 48-50.
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de magister officiorum Remigius en de magister equitum Jovinus. Zij kregen sterk weerwerk van de
Pannonische factie in de vorm van de kandidatuur van Severus. Beide facties waren volgens Sivan
wel geen politieke tegenstanders van Valentinianus.  Hij  ziet ze eerder als  bezorgde groepen die
nabij de keizer stonden, en maatregelen namen om hun politieke invloed niet te verliezen.585

Ik heb wel enkele problemen met de these van Sivan. Ten eerste heb ik reeds aangetoond hoe in het
fragment van Ammianus Marcellinus de Galliërs best kunnen geïnterpreteerd worden als een groep
civiele functionarissen die waarschijnlijk afkomstig waren van, of aanwezig waren in, Gallië op het
moment  van  de  ziekte  van  Valentinianus.  Daarnaast  is  er,  buiten  het  feit  dat  ze  alle  drie
waarschijnlijk  afkomstig  zijn  uit  hetzelfde  geografische gebied,  geen bewijs  voor  een  politieke
alliantie  tussen  Remigius,  Rusticus  Julianus  en  Jovinus.  Sivan  duidt  Severus  aan  als  de
vertegenwoordiger van de Pannonische factie, en ook hiervoor is ook geen enkel bewijs. Het idee
dat  de  facties  vertegenwoordigd  door  zowel  Rusticus  Julianus  als  Severus  medestanders  van
Valentinianus waren vind ik dan weer wel aannemelijk.

Mijn interpretatie van de gebeurtenissen kwam al deels aan bod in de biografie van de  magister
peditum Severus.  Volgens  mij  was  Rusticus  Julianus  de  vertegenwoordiger  van  de  civiele
functionarissen aan het hof. Severus was dan weer de vertegenwoordiger van een militaire factie.
Zijn rol als comes domesticorum maakt de keizerlijke garde hiervoor een aannemelijke keuze. Zoals
elders beargumenteerd worden zowel de protectores domestici als de scholae palatinae vaak in de
nabijheid van de keizer  aangetroffen.  Als  groep zitten zij  dus  in  een  goede positie  om snel  te
reageren op de politieke crisis die ontstaat met het onverwachte ziek vallen van de keizer, beter dan
andere groepen binnen het  leger.  Indien men dit  aanneemt,  dan is  de kandidatuur  van Severus
opnieuw een voorbeeld van de politieke macht van de vertegenwoordigers van de keizerlijke garde.
Belangrijk  om  deze  these  te  ondersteunen  is  dat  zowel  Severus  als  Rusticus  Julianus  geen
schadelijke gevolgen lijken te ondervinden van hun kandidatuur. Severus blijft als magister peditum
nog minstens aan tot 372,586 en Rusticus Julianus is vanaf 371 terug te vinden als proconsul in
Africa.587 Het feit dat beiden niet gestraft lijken te worden voor hun acties is opmerkelijk als men dit
kort  even  vergelijkt  met  het  tragische  voorbeeld  van  de  magister  peditum Silvanus  onder
Constantius  II  zoals  weergegeven in de  Res Gestae.  Silvanus  werd in  352 door  Constantius  II
aangesteld als magister peditum om orde op zaken te stellen in de gewesten van Gallië die lange tijd
geleden hadden onder plunderende bendes. Volgens Ammianus werd Silvanus, door zijn succes in
Gallië, het onderwerp van laster aan het hof van de keizer. Op een bepaald moment lieten een aantal
invloedrijke civiele functionarissen een vals bericht opstellen waarin Silvanus zogezegd in bedekte
termen de steun van zijn vrienden zocht voor een greep naar de macht. De brief werd voorgelezen
aan het consistorium, en er werd opdracht gegeven om de personen die valselijk genoemd werden in
het  bericht  op  te  sporen  en  te  arresteren.  Silvanus  zelf  verbleef  op  het  moment  van  de
gebeurtenissen in Colonia Agrippina in het  noorden van Gallië,  waar hij  alarmerende berichten
ontving van zijn medestanders over hoe aan het hof zijn positie bij de keizer werd ondermijnd. Door
de dreiging van mogelijke executie werd Silvanus uiteindelijk gedwongen tot een opstand in een
poging het  vege lijf  te  redden.  Uiteindelijk  werd hij  evhter  vermoord door  enkele  rebellen  die
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handelden op bevel van de nieuwe magister peditum Ursinicus die was aangesteld door Constantius
II.588 Het voorbeeld van Silvanus toont goed aan hoe de positie van  magister militum  politieke
gevaren met zich meebracht. Voor de keizer bleven ze altijd een gevaar door hun grote militaire
macht. Het feit dat Rusticus Julianus en Severus niet gestraft werden toont aan hoe Valentinianus ze
niet  zag als  een gevaar  voor zijn regering,  en maakt  de stelling van Sivan dat  de twee facties
medestanders van de keizer waren zeer waarschijnlijk.

Als men dit nu verbindt aan de stelling dat Severus de vertegenwoordiger is van de keizerlijke garde
binnen deze gebeurtenissen, dan heeft dit belangrijke gevolgen voor de positie van de groep aan het
hof. Valentinianus ziet Severus niet als een politiek gevaar, omdat ze beiden de steun hebben van de
keizerlijke garde.  Het maakt de these dat de keizerlijke kandidatuur van Valentinianus in Nicea
afkomstig  was  uit  de  rangen  van  de  scholae  palatinae en  de  protectores  domestici nog
aannemelijker. Daarnaast kan de casus ook gebruikt worden om een grote politieke invloed toe te
wijzen  aan  diezelfde  groepering.  Men  kan  hier  wel  opmerken  dat  de  these  te  sterk  steunt  op
veronderstellingen, en maar weinig neerslag heeft in de bronnen. Het is daarom nodig om binnen
het bronnenmateriaal naar andere aanwijzingen te zoeken dat het de keizerlijke garde voor de wind
gaat onder Valentinianus.

Er is volgens mij in de Codex Theodosianus een decreet dat wijst op een verbeterde positie van het
korps der protectores domestici onder de Valentiniani. Het decreet dateert uit het eerste jaar van hun
regeerperiode:

[IM]PP. VALENTINIANVS ET VALENS AA. AD SEVERVM COM(ITEM) [D]OMESTICORVM.

Domesticorum  filios  vel  propin[qu]os  parvos  vel  inpuberes  domesticorum  coetibus
[ad]gregamus,  ita  ut  non  solum matriculis  inseran[t]ur,  verum etiam annonarum subsidiis
locupletentur.  Quaternas  etenim annonas  eos,  quos  armis  gestandis  et  procinctibus  bellicis
idoneos adhuc non esse constiterit, in sedibus iubemus adipisci his condicionibus, ut annonae,
quae amplius insumuntur vel per tractorias deferuntur, recidantur.

DAT. XIIII KAL. SEPT. DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.589

“ The Emperors Valentinian and Valens Augustuses to Comes Domesticorum Severus.

Although the sons and close kinsmen of the domesticii  may be small and below the age of
puberty, We attach them to the companies of these household guards (domesticorum), so that
not only shall these youths be enrolled in the official registers, but they shall also be enriched by
the grant of subsistence allowances. For even though it should be established that such youths
are not yet suitable for bearing arms and for combat service, We command that each of them
shall  obtain  four  such  subsistence  allowances  while  they  dwell  in  fixed  abodes,  with  the
provision that  if  additional  subsistence allowances are  taken or  delivered by means of  post
warrants with subsistence, such rations shall be cut off.

Consuslship of the sainted Jovian and Varronianus

Door de kinderen en jonge familieleden van protectores domestici toe te voegen aan het korps, werd
een constante instroom van loyale rekruten bewerkstelligd. Daarnaast is de toewijzing van een soort
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loon aan deze kinderen een aanwijzing dat het korps hoog stond aangeschreven bij de twee keizers.
Voor de scholae palatinae is het bewijs minder overtuigend, maar ook hier zijn er voorbeelden die
kunnen aantonen dat prominente leden uit  de  scholae palatinae werden gepromoveerd tot  hoge
militaire posities. In de biografie van Equitius werd reeds verwezen naar Romanus en Vincentius,
twee tribunen van de scholae palatinae die door Julianus werden ontslagen uit de dienst voor om
reden van het overschrijden van hun autoriteit in Antiochië.590 Onder Valentinianus vinden we een
zekere Romanus terug als comes Africae en een Vincentius als zijn vicarius.591 Het is niet volledig
zeker dat het om dezelfde personen gaat,592 maar volgens sommige historici is de kans groot.593

Alleszins  wanneer  men  de  kandidatuur  van  Severus  samenlegt  met  het  decreet  uit  de  Codex
Theodosianus en de mogelijke voorbeelden van de carrières van Equitius, Romanus en Vincentius,
dan lijkt er  in de administratie van Valentinianus een prominente plaats  te zijn weggelegd voor
militairen afkomstig uit de rangen van de scholae palatinae en de protectores domestici.

3 De dood van Valentinianus I en de verheffing van Valentinianus II
De verheffing van Valentinianus II in de Res Gestae

De dood van een keizer in de late oudheid vormde vaak de aanleiding tot een politieke crisis, maar
was anderzijds ook een moment vol met politieke opportuniteiten. Het sneuvelen van Julianus op
Perzisch grondgebied in 363 plaatste zijn expeditieleger in een gevaarlijke positie, maar opende ook
de weg naar het keizerschap voor de relatief onbekende Jovianus. Zijn plotse sterven acht maanden
later gaf de aanwezige civiele en militaire elite opnieuw de kans om als eersten een keizer aan te
stellen,  wat  dan  resulteerde  in  de  verheffing  van  Valentinianus  in  364.  Het  overlijden  van
Valentinianus  I  in  375  is  opnieuw  een  voorbeeld  van  een  mengeling  van  crisis  en  politieke
opportuniteiten.  De keizer  was als  reactie op de gecoördineerde aanval van de Sarmaten en de
Quadi in Pannonië met een veldleger naar het gebied getrokken om de situatie weer onder controle
te  krijgen.  Eens  aangekomen  in  Pannonië  begon  Valentinianus  met  de  voorbereiding  van  een
strafexpeditie  tegen  de  barbaren  over  de  Donau.  Merobaudes  kreeg  samen  met  de  comes
Sebastianus het bevel over de voorhoede met als doel het gebied van de Quadi te brandschatten als
voorbereiding  voor  de  echte  expeditie.  De keizer  zelf  leidde  de  rest  van de  strijdmacht  vanuit
Aquincum via een snel gebouwde brug de Donau over. De Quadi waren echter reeds op de hoogte
van de aanstaande strafexpeditie, en hadden zich dan ook snel uit de voeten gemaakt. Beide legers
ondervonden  geen  noemenswaardige  tegenstand  en  Valentinianus  keerde  dan  ook  terug  naar
Pannonië  waar  hij  zich  in  Brigetio  klaar  maakte  om  de  winter  door  te  brengen.  Eens  daar
aangekomen werd het hof benaderd door afgezanten van de Quadi met als doel een vredesverdrag te
sluiten. De vredesgezanten beweerden dat niet alle Quadi betrokken waren geweest bij de recente
plundertochten, en dat hun aanvallen waren uitgelokt door de bouw van het Romeinse fort op hun
grondgebied. Valentinianus, verontwaardigd door hun verklaringen, raakte vervuld van woede en
barste los in een scheldtirade. Op het moment dat het leek alsof hij tot rust kwam kreeg hij plots een
toeval en hij werd snel naar een private ruimte gebracht. De keizerlijke geneesheren probeerden zijn
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conditie nog te verbeteren, maar het mocht niet meer baatten. De keizer overleed kort hierna aan de
gevolgen van het barsten van een bloedvaatje in de hersenen op de leeftijd van vierenvijftig jaar.594

De plotse  dood  van  Valentinianus  creëerde  een  politiek  zeer  explosieve  situatie.  Hiervoor  zijn
verschillende redenen. Ten eerste bevond zijn zoon en opvolger Gratianus zich nog in Trier, en dus
gevaarlijk ver van de gebeurtenissen in Brigetio.595 Het is belangrijk om hier te wijzen op de grote
geografische  afstand  tussen  Gratianus  en  de  civiele  en  militaire  functionarissen  in  Pannonië.
Moderne schattingen stellen dat bericht over de dood van zijn vader er twee weken zou over doen
om Gratianus te bereiken. Overleg tussen beide groepen zou dus minstens een maand duren.596 Ten
tweede was er door de geplande strafexpeditie tegen de Quadi een ongewoon grote concentratie aan
troepen  aanwezig  in  Pannonië.  De  combinatie  van  de  grote  afstand  tussen  Gratianus  en  de
expeditiemacht in Pannonië maakte dat er een reëele kans was dat zijn keizerschap zou worden
aangevochten. In de derde en vierde eeuw zijn er talloze voorbeelden van hoge militairen die hun
invloed bij de troepen aanwenden om zelf een gooi te doen naar het keizerschap, en voorbeelden
van Diocletianus en Constantijn I tonen aan dat deze vaak succesvol konden eindigen.597 In de
vorige casus werd ook gewezen op het feit dat een opvolging van Valentinianus door Gratianus niet
verwacht  werd zonder  problemen te  verlopen,  terwijl  het  voorbeeld van Jovianus aantoont  hoe
groepen uit  het  leger  soms zelf  het heft  in handen nemen wanneer  de opvolging niet  duidelijk
verloopt. Met deze opmerkingen in het achterhoofd is het tijd om te kijken naar de gebeurtenissen
die volgen op de dood van Valentinianus I.

Opnieuw is  de  Res  Gestae  de  meest  uitgebreide  bron  over  de  gebeurtenissen.  De  traditionele
verklaring gaat als volgt. Na het overlijden van de keizer was de legertop niet zeker van de loyaliteit
van de Gallische cohorten.598 Er werd gevreesd dat zij van de situatie gebruik zouden maken om één
van hun eigen mannen uit te roepen tot keizer. Uit vrees voor een coup uit de gelederen werd er een
bericht naar Merobaudes gestuurd die zich op dat moment nog met de voorhoede in het gebied van
de Quadi bevond:

Hocque ille ut erat sollertis ingenii,  quod evenerat ratus, aut forte doctus ab eo, per quem
vocabatur, rupturum concordiae iura Gallicanum militem suspicatus, missam ad se tesseram
finxit redeundi cum eo ad observandas Rheni ripas quasi furore barbarico crudescente: utque
erat secrete mandatum, Sebastianum principis adhuc ignorantem excessum longius amendavit,
quietum quidem virum et placidum sed militari favore sublatum, ideo maxime tunc cavendum.599

“Scherpzinnig als hij was, had Merobaudes reeds geraden wat er gebeurd was, of misschien had
hij het gehoord van de man door wie hij ontboden werd. Hij verdacht de Gallische troepen ervan
dat zij hun eed van trouw wilden breken en daarom stelde hij het zo voor dat hij order had
gekregen met hen terug te keren naar de oevers van de Rijn, om die te beveiligen tegen de
toenemende razernij  van de barbaren. Zoals hem in het geheim was opgedragen, stuurde hij
Sebastianus, die nog niet wist dat de keizer gestorven was, ver weg. Sebastianus was weliswaar
rustig en vredelievend, maar zeer geliefd bij de soldaten en moest op dat moment scherp in het
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oog worden gehouden.”

Nadat  Merobaudes  dus  was  teruggekeerd  naar  Brigetio,  werd  na  diepgaand  overleg  de  knoop
doorgehakt en besloten om Valentinianus II, de vierjarige halfbroer van Gratianus, aan te stellen als
keizer. Hij bevond zich op dat moment samen met zij moeder in Murocinta op ongeveer honderd
kilometer van Brigetio. Zijn oom Cerealis werd snel naar hem toe gestuurd, en Valentinianus II
werd naar het legerkamp vervoerd waar hij zes dagen na het overlijden van zijn vader tot keizer
werd gekroond. Ammianus heeft tot slot nog op te merken dat de legertop in hun besluit rekening
hield  met  een  mogelijk  verontwaardigde  Gratianus,  aangezien  hij  niet  betrokken  was  in  de
beslissing. Deze angst was echter ongegrond en Gratianus nam als senior Augustus in het westen de
opvoeding van zijn halfbroer op zich.600 Wanneer men nu een blik werpt op de beschrijving van
Ammianus Marcellinus, dan rijzen er onmiddellijk enkele vragen op. Ten eerste, wie is er nu direct
verantwoordelijk  voor  de verheffing  van Valentinianus  II?  Vervolgens  wat  waren de  specifieke
redenen achter de beslissing om een vierjarige naast Gratianus op de troon te zetten. En als laatste
wat kunnen de gebeurtenissen in Brigetio ons vertellen over de politieke invloed van de legertop
onder Valentinianus I?

De  voorstelling  van  de  feiten  in  de  Res  Gestae werd  echter  lange  tijd  zonder  enige  kritiek
overgenomen door moderne historici. In zijn monografie doet Jones hetzelfde. Volgens hem had de
verheffing  van  Valentinianus  II  tot  keizer  als  doel  de  twijfelachtige  loyaliteit  van  het  leger  in
Illyricum te beveiligen tegen een mogelijke usurpator.601 Ook Tomlin stelt zich geen vragen bij de
voorstelling uit de Res Gestae. Hij heeft enkel een opmerking bij de betrokkenheid van de magister
peditum Merobaudes. Zijn acties worden ingegeven door een neiging om zijn eigen belangen te
beschermen.  Tomlin ziet  Merobaudes  daardoor  als  de eerste  generalissimo van  het  westen.  De
eerste  militaire  opperbevelhebber  die  in  realiteit  meer  macht  bezit  dan  de  keizer.602 Het  grote
vertrouwen dat beide historici stellen is typisch voor de historiografie over de periode tot ver in de
twintigste  eeuw.  In  de  literatuurstudie  werd  al  vermeld  dat  Ammianus  Marcellinus  lange  tijd
aanzien werd aanzien als een objectieve historiograaf.603 Moderne historici hadden lange tijd dan
ook geen reden om te twijfelen aan de voorstelling van Ammianus Marcellinus.

Nochtans zijn er enkele opmerkingen te maken over het fragment uit de Res Gestae. Ten eerste valt
er een grote vaagheid op omtrent het antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de
verheffing van Valentinianus II. De auteurs van de  Philological and Historical Commentaries on
Ammianus Marcellinus wijzen in hun analyse op het veelvuldig gebruik van passieve zinnen door
de  auteur  in  het  fragment.  Op  die  manier  vermijdt  Ammianus  het  aanduiden  van
verantwoordelijken.604 Het is interessant om hier te wijzen op de gelijkenissen met de verheffing
van Jovianus tot keizer in 364, en de ziekte van Valentinianus te Amiens in 367, waar Ammianus
Marcellinus ook bewust vaag is in het aanduiden van betrokken individuen.605 Via andere bronnen

600 AM. 30.10.1-6
601 Jones, The Later Roman Empire, 140-1.
602 Tomlin, “The Emperor Valentinian,” 220-3.
603 Barnes, Ammianus Marcellinus, 1-20,
604 Jan den Boeft, et al. Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXX, (Leiden: Brill, 2015),

202.
605 Zoals hierboven beargumenteerd in casus 1 en 2
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die ons informeren over de gebeurtenissen kunnen andere verantwoordelijken naast Merobaudes
worden aangeduid. Zosimus duidt naast Merobaudes Equitius aan als een van de initiatiefnemers
achter  de aanstelling van Valentinianus II.606 Rufinus wijst  in zijn  Historia Ecclesestica op  de
betrokkenheid  van  de  praetoriaanse  prefect  van  Illyricum Petronius  Probus,607 en  Philostorgius
impliceert ook een rol van de keizerin, en moeder van Valentinianus II, Justina.608 Het is duidelijk
dat Ammianus Marcellinus bewust de feiten niet volledig weergeeft. Op andere vlakken wordt hij
zelfs regelrecht tegengesproken door andere historiografen. Volgens Zosimus was er geen sprake
van een mogelijke opstand van de Gallische cohorten, maar zorgde het plotse overlijden van de
keizer voor onrust bij de barbaren over de Donau, en was er een kans op nieuwe invallen. 609 De
simpele aanvaarding van het keizerschap van zijn broer door Gratianus wordt tegengesproken door
de  Christelijke  historiografen.  Philostorgius  vermeldt  dat  Gratianus  niet  tevreden  was  met  de
verheffing,  aangezien  ze  zonder  zijn  toestemming  was  gebeurd.  Er  waren  ook  geruchten  dat
Gratianus enkele van de verantwoordelijken liet straffen.610 Socrates en Sozomen attesteren beiden
dat zowel Valens als Gratianus de verheffing ratificeerden, maar enkel met vertraging en tegen hun
zin.611

Kritieken op de voorstelling door Ammianus Marcelinus

Met de  andere  bronnen in  het  achterhoofd,  is  er  dus  voldoende reden om te  twijfelen  aan  de
voorstelling  van  de  feiten  door  Ammianus  Marcellinus.  De  recente  historiografie  over  het
onderwerp stelt ze dan ook vaker in vraag. Specifiek zijn er drie studies die hier aandacht verdienen.
Het eerste is het artikel van Klaus Martin Girardet uit 2004. Hij trekt de vlotte erkenning van het
keizerschap van Valentinianus II door Valens en Gratianus, zoals voorgesteld door Ammianus, in
twijfel. Volgens Girardet verliep deze minder vlot, en liet de erkenning minstens enkele maanden op
zich wachten.  Zijn these steunt  sterk op een analyse van de verplaatsingen van Themistius,  de
gezant  van  Valens,  in  het  westen in  376.  Volgens Girardet  vertrok  Themistius  in  opdracht  van
Valens  naar  het  westen  om  de  illegitieme  verheffing  van  Valentinianus  II  met  Gratianus  te
bespreken.  Pas  na  dit  gesprek  kon  de  erkenning  van  beide  Augusti volgen.  Naast  de  reis  van
Themistios naar het hof van Gratianus in Trier, wijst Girardet op twee inscripties ui het voorjaar van
376 die enkel Gratianus en Valentinianus vermelden als keizers.612 Beide inscripties tonen aan dat
op dat moment Valentinianus II nog niet erkend was als keizer. Een  terminus ante quem van de
erkenning van Valentinianus II is volgens Girardet te dateren in mei of juni van dat jaar.613 De studie
van  Girardet  is  wel  eerder  beperkt  in  zijn  opzet.  Aangezien  hij  overtuigend  aantoont  dat  de
erkenning  van  Valentinianus  II  door  de  andere  Augusti minstens  enkele  maanden  op  zich  liet
wachten, is het maar logisch dat hij ook de zogenaamde redenen achter de aanstelling in vraag zou
stellen. Dit gebeurt echter niet.

606 Zos. 4.19.1.
607 Ruf. HE. 11.12.
608 Philost. HE. 9.16.
609 Zos. 4.19.1.
610 Philost. HE. 9.16.
611 Socr. HE. 4.31.8-9. en Soz. HE. 6.36.5.
612 CIL 05. 5592 en ILS 5592
613 Klaus Martin Girardet, “Die Erhebung Kaiser Valentinians II. Politische Umstände und Folgen,” Chiron 34 (2004): 

109-44.
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Twee andere recente studies focussen zich wel op de mogelijke redenen.  De eerste  is  de reeds
aangehaalde monografie van Meaghan McEvoy. Zij focust haar analyse op de gelijkenissen tussen
de verheffing van Gratianus in 367 en die van Valentinianus II in 375. Beide aanstellingen waren
niet het werk van henzelf, maar die van andere invloedrijke personen. In 367 stelde Valentinianus I
Gratianus aan als Augustus om zijn eigen positie te versterken, en zijn opvolging te verzekeren. De
verheffing van Valentinianus II vond plaats om de invloedrijke posities van Merobaudes, Equitius
en Petronius Probus te vrijwaren. Bepalend is het feit dat Gratianus zich in Trier bevindt op het
moment dat zijn vader overlijdt. Trier was op dat moment de hoofdstad van de Gallische prefectuur,
er was dus een grote aanwezigheid van het staatsapparaat. Volgens McEvoy was de kans dan ook
groot dat Valentinianus Gratianus had achtergelaten met enkele bevoegdheden om leiding te geven
aan de Gallische gewesten. De verre afstand tussen Gratianus en de leidinggevende functionarissen
in  Brigeto  was  dan  ook  de  bepalende  factor  in  de  aanstelling  van  Valentinianus  II  tot  keizer.
Gratianus  had  in  Trier  waarschijnlijk  reeds  zijn  eigen  groepje  vertrouwelingen,  en  hij  stond
waarschijnlijk ook onder invloed van de praetoriaanse prefect Maximinus. Om hun invloedrijke
posities  te  vrijwaren  besloten  Merobaudes,  Equitius  en  Petronius  Probus  om  de  vierjarige
Valentinianus  II  tot  keizer  aan  te  stellen.  Op  die  manier  vormden  zij  een  mogelijk  alternatief
machtsblok tegen de functionarissen in Gallië.  McEvoy stelt een mogelijke usurpatie als directe
aanleiding  voor  de  aanstelling  van  Valentinianus  II  niet  in  vraag.  Volgens  naar  maakten  de
functionarissen in Brigetio gebruik van de politiek explosieve situatie om hun eigen belangen veilig
te stellen.614 

Sterk complementair met het argument van McEvoy is de uitgebreide analyse van Gavin Kelly uit
2013. Net zoals McEvoy stelt Kelly dat Gratianus in Trier was achtergebleven om de leiding te
nemen  over  de  prefectuur.  De  aanstelling  van  Valentinianus  II  was  een  daad  van  politiek
opportunisme door Merobaudes, Equitius en Petronius Probus om de invloedrijke posities die ze
hadden  verkregen  onder  Valentinianus  I,  te  behouden.  Op  bepaalde  vlakken  trekt  Kelly  zijn
argument echter verder door dan McEvoy. Zo stelt hij een mogelijke usurpatie van de Gallische
cohorten in Brigetio als directe aanleiding voor de verheffing van Valentinianus II in vraag, en ziet
hij  de  Gallische  tegendraadsheid  als  een  raciaal  stereotiep  dat  vaker  terugkomt  in  de  Res
Gestae.615Uiteindelijk is de aanstelling van Valentinianus II dan ook te herleiden tot een machtsstrijd
tussen de praetoriaanse prefect van Gallië Maximinus, en de genoemde functionarissen aanwezig in
Pannonië. Maximinus was één van de invloedrijkste functionarissen in de nabijheid van Gratianus.
Volgens Kelly is het waarschijnlijk dat hij zijn invloed bij de nieuwe keizer zou gebruiken om zijn
eigen positie te verstevigen en dus die van Probus, Merobaudes en Equitius te verzwakken. In de
biografie van Theodosius werd reeds gewezen op de aanwijzingen in het bronnenmateriaal voor een
animositeit  tussen Maximinus enerzijds en Petronius Probus en Equitius anderzijds. Kelly komt
uiteindelijk tot de volgende chronologie. De erkenning van het keizerschap van Valentinianus II zij
door Valens werd actief  gezocht.  Valens  gaf deze ook, maar enkel na overleg met  het  hof van
Gratianus via het gezantschap onder leiding van Themistios.616 De coup georganiseerd door de kliek

614 McEvoy, Child Emperor Rule, 54-60.
615 Andere voorbeelden van die stereotiepe tegendraadsheid zijn volgens Kelly te vinden in AM. 19.5.2, AM. 19.6.4 en 

AM. 22.12.6.
616 Kelly volgt hier het argument van Girardet.
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van Merobaudes  was  maar  een  gedeeltelijk  succes.  Het  keizerschap van  Valentinianus  II  werd
geaccepteerd, maar hij werd een politieke marionet van zijn broer. Petronius Probus en Equitius
moesten hun functies neerleggen, en enkel Meobaudes kon zijn invloedrijke positie als  magister
peditum behouden. Kelly verbindt in zijn artikel ook de executie van Theodosius senior aan de
politieke  crisis  van  375-6.  Hij  ziet  Theodosius  als  een  tegenstander  van  Maximinus,  en  een
potentiële bondgenoot van de figuren verantwoordelijk voor de verheffing van Valentinianus II. De
kans is dan ook groot dat Maximinus zijn oorspronkelijke invloed op Gratianus gebruikte om hem
preventief uit de weg te ruimen, voor een alliantie met de functionarissen in Pannonië kon worden
gesloten.617

Eigen interpretatie van de gebeurtenissen

Mijn visie op de gebeurtenissen sluit deels aan bij het argument van Kelly. De voorstelling door
Ammianus Marcellinus lijkt inderdaad geconstrueerd te zijn, en dit valt volgens mij vooral op in de
beschrijving van de reactie van Gratianus op de verheffing van zijn broer:

Hocque concinenti omnium sententia confirmato Cerealis avunculus eius ocius missus eundem
puerum lectica inpositum duxit in castra sextoque die post parentis obitum imperator legitime
declaratus Augustus nuncupatur more sollemni. Et licet cum haec agerentur, Gratianum indigne
laturum  existimantes  absque  sui  permissu  principem  alium  institutum,  postea  metus
sollicitudine discussa vixere securius, quod ille, ut erat benivolus et peritus, consanguineum
pietate nimia dilexit et educavit.618

“Het besluit werd met algemene instemming bekrachtigd, waarna zijn oom Cerealis snel naar
hem toe werd gestuurd. Hij zette de knaap in een draagstoel en bracht hem naar het legerkamp,
waar hij op de zesde dag na de dood van zijn vader tot wettige keizer is uitgeroepen en op de
gebruikelijke wijze de titel van Augustus verkreeg. Hoewel zij bij dit alles rekening hielden met
de mogelijkheid dat Gratianus verontwaardigd zou zijn dat zonder zijn toestemming een ander
als keizer was geïnstalleerd, bleek hun bezorgdheid later ongegrond en konden zij opgelucht
adem halen, want Gratianus, vriendelijk en oprecht als hij was, koesterde een diepe genegenheid
voor zijn halfbroer en nam diens opvoeding op zich.”

Het gebruik van de woorden 'met algemene instemming' is een goed voorbeeld van Ammianus'
onwil  om  verantwoordelijken  aan  te  duiden  voor  de  gebeurtenissen.  Opvallend  is  ook  hoe
Ammianus  in  het  fragment  sterk  de  nadruk  legt  op  de  legitimiteit  van  de  verheffing  van
Valentinianus II tot keizer. Hij werd tot wettige keizer uitgeroepen, en verkrijgt op de gebruikelijke
wijze  de  titel  van  Augustus door  hem  voor  te  stellen  aan  het  leger.619 De  verheffing  van
Valentinianus  II  voldeed  duidelijk  ceremonieel  aan  de  normen,  maar  het  is  eveneens  dat  ook
Ammianus  beseft  dat  de  aanstelling  zonder  aanwezigheid  van  de  senior  Augustus Gratianus
ongebruikelijk was. 

Ik ben het ook eens met Kelly dat een mogelijke usurpatie vanuit de Gallische cohorten niet de
hoofdreden was dat Merobaudes en co besloten om Valentinianus II op de troon te zetten. Zoals
reeds vermeld vormt volgens Zosimus de mogelijke dreiging van barbaarse invallen van over de

617 Gavin Kelly, “The Political Crisis of AD 375-376,” 357-405.
618 AM. 30.10.5-6.
619 Ook Gratianus' verheffing in 367 ging gepaard met een voorstelling aan de troepen, net zoals bij Valentininus I in 

364.
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Donau de aanleiding  voor  de aanstelling  van Valentinianus II.620Toch is  ook de  verklaring  van
Zosimus  niet  overtuigender  dan  die  van  Ammianus  Marcellinus,  want  men  kan  zich  terecht
afvragen hoe een nieuwe vierjarige keizer de oplossing was om mogelijke barbaarse invallen te
vermijden. Belangrijker dan de vraag wie de correcte verklaring geeft,  is het feit dat ze beiden
verschillende aanleidingen geven voor de verheffing van Valentinianus II. Zoals reeds vermeld in de
literatuurstudie maakte Zosimus voor zijn  Historia Nova veelvuldig gebruik van de  Historia van
Eunapius, die net zoals Ammianus Marcellinus zijn werk schreef op het einde van de vierde eeuw.621

Beiden  schreven  dus  relatief  snel  na  de  gebeurtenissen  in  375-6,  maar  toch  lijkt  er  al  reeds
onduidelijkheid te zijn geweest over de precieze aanleiding. Zo wordt het vermoeden versterkt dat
de  aanstelling  van  Valentinianus  II  een  daad  van  politiek  opportunisme  van  de  aanwezige
functionarissen in Brigetio. Opvallend is ook de passieve rol die Valentinianus II wordt aangemeten
in de bronnen. Ammianus Marcellinus schrijft hoe Cerealis de knaap in een draagsteol liet hijsen en
werd  overgebracht  naar  het  legerkamp.622 Zosimus  schrijft  hoe  de  jongen  door  de
verantwoordelijken in het paars werd gehuld ondanks dat hij nog maar vijf jaar oud was.623 Beide
auteurs leggen dus het initiatief voor de verheffing bij de legertop. Een laatste aanwijzing dat de
verheffing van Valentinianus II niet in het voordeel was van Gratianus zijn de reeds aangehaalde
passages van de Christelijke historiografen die wijzen op een negatieve reactie van de keizer op de
aanstelling van zijn halfbroer.624 Volgens Philostorgius werden enkele van de verantwoordelijken
naar gerucht zelfs gestraft voor hun betrokkenheid.625 In zijn biografie wees ik reeds op het feit dat
na de verheffing van Valentinianus II Equitius uit het bronnenmateriaal verdwijnt. Petronius Probus
wordt kort na de gebeurtenissen de laan uitgestuurd door Gratianus. Enkel Merobaudes kan zijn
invloedrijke positie van magister peditum behouden. Het lijkt er dus op dat zij hun eigen politieke
motieven hadden om Valentinianus II  op de troon te zetten.  Een mogelijk verlies van politieke
invloed en positie, zoals Kelly en McEvoy stellen, is ook volgens mij een plausibele verklaring.
Naast gevaren bracht de plotse dood van Valentinianus ook kansen voor Gratianus. Kelly maakt in
zijn artikel de interessante suggestie dat Gratianus niet zonder reden was achtergelaten in Trier.
Volgens  hem  is  er  een  grote  kans  dat  Gratianus  een  bepaalde  graad  van  territoriale
verantwoordelijkheid in Gallië was toegewezen terwijl zijn vader vertrok naar Pannonië. Hij wijst
hier ook op de voorbeelden van de zonen van Constantijn die reeds als Caesares terwijl hun vader
nog  in  leven  was,  elke  hun  eigen  hof  hadden  met  een  eigen  praetoriaanse  prefect  en  andere
functionarissen.  Ook  Gallus  en  later  Julianus  hadden  onder  Constantius  II  een  territoriale
verantwoordelijkheid.626 Dat  Valentinianus  eenzelfde  regeling  in  het  hoofd  had  voor  Gratianus
behoort dan ook tot de mogelijkheden. Op die manier hield de afstand tussen Gratianus en de hoge
militaire en civiele functionarissen in Pannonïe ook voor hen gevaar in.  Vanaf het moment dat
Gratianus op de hoogte werd gesteld van de dood van zijn vader, vielen de bestaande civiele en
militaire structuren met hun basis in Trier formeel onder de controle van Gratianus. Op die manier

620 Zos. 4.19.1.
621 Liebeschuetz, “Pagan Historiography,” 179-81.
622 AM. 30.10.5.
623 Zos. 4.19.2.
624 Socr. HE. 4.31.8-9. en Soz. HE. 6.36.5.
625 Philost. HE.  9.16.
626 Een uitgebreide bespreking van de Caesares onder Constantijn I is terug te vinden in Timothy Barnes, Constantine:

Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire, (Chichester: Blackwell, 2011), 158-63.
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vormt  hun  afwezigheid  in  Trier  een  groot  gevaar  voor  hun  positie,  aangezien  men  kan
veronderstellen dat Gratianus, onder invloed van Maximinus, zou starten met het aanstellen van zijn
eigen vertrouwelingen. Hij zou misschien ook niet de kans laten liggen om enkele zeer invloedrijke
personen uit de regering van zijn vader te verwijderen. De redenering van Kelly dat Merobaudes en
co een rivaliserend machtscentrum wilden opzetten via Valentinianus II lijkt ondersteund te worden
in het fragment van Zosimus:

ἄγοντα μόλις ἐνιαυτόν. διελομένων δὲ πρὸς ἑαυτοὺς Γρατιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ νέου τὴν
βασιλείαν, ὡς ἐδόκει τοῖς περὶ αὐτοὺς τὰ πράγματα κρίνουσιν ʽαὐτοὶ γὰρ οἱ βασιλεῖς οὐκ ἦσαν
κύριοι διὰ τὴν ἡλικίαν̓, Γρατιανῷ μὲν τὰ Κελτικὰ φῦλα καὶ Ἰβηρία πᾶσα καὶ ἡ Βρεττανικὴ νῆσος
ἀπεκληροῦτο,  Οὐαλεντινιανὸν  δὲ  ἐδόκει  τὴν  Ἰταλίαν  τε  καὶ  Ἰλλυριοὺς  καὶ  τὴν  ὅλην  ἔχειν
Λιβύην.627

“Having clothed him in purple, they brought him into the court, though scarcely five years old.
The  empire  was  afterwards  divided  between  Gratian  and  the  younger  Valentinian,  at  the
discretion of their guardians, they not being of age to manage their own affairs.  The Celtic
nations,  Spain,  and  Britain  were  given  to  Gratian;  and  Italy,  Illyricum,  and  Africa  to
Valentinian.” 

In realiteit is geen enkel bewijs voor twee administraties in het westen en lijkt Gratianus de touwtjes
stevig  in  handen  te  hebben,  maar  de  verwijzing  kan  volgens  mij  wel  een  echo  zijn  van  het
oorspronkelijke doel van de coup. Het argument dat ook de executie van Theodosius Senior kan
verbonden worden aan een machtsstrijd tussen Maximinus en de functionarissen betrokken bij het
keizerschap van Valentinianus II is ook overtuigend. Theodosius was op het moment van de feiten
de invloedrijkste militair aanwezig in Africa na zijn recente overwinning op opstandeling Firmus.628

Hij had ook het bevel over een grote hoeveelheid troepen, en was dus een logische bondgenoot
indien hij zich zou aansluiten bij de coup. 

Ik ben het echter oneens met Kelly om de dreiging van een mogelijke usurpatie vanuit de gelederen
compleet af te doen als een drogreden gebruikt door Merobaudes en co om hun acties achteraf te
verklaren tegenover Gratianus. Volgens mij was er wel sprake van een mogelijkheid tot usurpatie,
en maakten de aanwezige functionarissen gebruik van de explosieve situatie om hun eigen politieke
belangen door te drukken. Een belangrijk argument pro een mogelijke opstand is de rol van de
comes Sebastianus speelt, of eerder niet speelt, de gebeurtenissen. Volgens Ammianus Marcellinus
vormde  Sebastianus  een  mogelijk  gevaar  voor  het  keizerschap  van  Gratianus  door  zijn  grote
populariteit bij de troepen. Om deze dreiging weg te nemen besloot Merobaudes op zichzelf om
Sebastianus ver  weg te zenden.  Belangrijk is  dat  Ammianus Sebastianus impliciet  benoemd als
mogelijke kandidaat voor de troon. Ten tweede neemt Merobaudes deze beslissing terwijl hij zich
samen met Sebastianus nog in het gebied van de Quadi bevindt. Pas wanneer hij is teruggekeerd
naar Brigetio wordt er samen met rest van de legertop besloten om Valentinianus op de troon te
plaatsen.629 De beslissing om Sebastianus weg te sturen is dus een reactie van de legertop op het
overlijden van Valentinianinus I, maar ze lijkt niet direct verbonden te zijn aan het latere plan om
Valentinianus II op de troon te plaatsen. Het is specifiek op dit punt dat volgens mij het argument

627 Zos. 4.19.2.
628 Oros. Adv. Pag. 7.33.7.
629 AM. 30.10.3-4.
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van Kelly te kort schiet. Indien er geen sprake was van een mogelijke opstand, hoe kan men dan het
verdwijnen van Sebastianus verklaren? Men zou kunnen argumenteren dat Sebastianus sterk loyaal
was aan Gratianus,  waarop Merobaudes  met  het  oog op de toekomst  besluit  hem preventief  te
verwijderen. Zoals we echter al zagen in deel twee van dit onderzoek werden acties van trouw aan
de keizer vaak beloond met promoties, of behoud van hoge militaire functies.630 Men zou dan ook
verwachten  dat  Sebastianus  een  belangrijke  militaire  rol  zou  vervullen  onder  Gratianus,  maar
hiervoor is in de bronnen geen enkel bewijs. Zoals reeds vermeld lijkt hij juist afwezig te zijn in
Gratianus' administratie. Volgens mij is de mogelijke dreiging van een usurpatie de beste verklaring
om de verdwijning van Sebastianus te verklaren. Terwijl Merobaudes zich nog in het gebied van de
Quadi  bevindt,  wordt  hij  op  de  hoogte  gesteld  van  het  overlijden  van  de  keizer  en  de
daaropvolgende mogelijke opstand vanuit de Gallische cohorten. Merobaudes beseft de dreiging die
er uit gaat van Sebastianus, en besluit hem preventief weg te sturen. Merobaudes en de rest van de
legertop beslissen dan in Brigetio om gebruik te maken van de onrust bij het leger om hun eigen
kandidaat op de troon te zetten, en niet om het keizerschap van Gratianus te redden zoals Ammianus
Marcellinus het laat uitschijnen. Ook de verklaring van Zosimus dat er een mogelijkheid was van
hernieuwde barbaarse invallen van over de Donau mag ook niet  zomaar genegeerd worden. De
invallen van de Alamannen in 365 worden door Ammianus Marcellinus specifiek verbonden aan het
overlijden van Julianus.631 De dood van een heerser  wordt vaak gevolgd door  een periode van
politieke  onzekerheid.  Er  is  dan  ook  een  kans  dat  er  met  het  overlijden  van  Valentinianus  II
opnieuw meer gevaar was voor plunderende bendes van over de Donau. Op die manier kunnen de
verklaringen van zowel  Ammianus  Marcellinus  en  Zosimus  verzoend worden met  de  politieke
realiteit die volgt na de gebeurtenissen.Het is volgens mij het meest correct om te concluderen dat
de  dreiging  van een  mogelijke  opstand  de  aanleiding  vormde voor  de  acties  van  Merobaudes,
Equitius en Petronius Probus, terwijl hun angst om door de machtswissel hun invloedrijke posities
te verliezen de achterliggende reden was voor de aanstelling van Valentinianus II.

Indien men accepteert dat de Res Gestae een geconstrueerde versie van de feiten weergeeft, dan
werpt zich de vraag op wat Ammianus Marcellinus ertoe noopte zijn fragment te manipuleren. In
zijn studie stelt Gavin Kelly dat de beschrijving in de  Res Gestae onderdeel is van een politiek
geconstrueerd  verhaal.632 Jammer  genoeg  gaat  hij  hier  niet  dieper  op  in.  Volgens  mij  ligt  het
antwoord op de vraag in het feit dat Valentinianus II nog in leven was op het moment dat de Res
Gestae klaar was voor uitgave. Valentinianus II bleef Augustus tot zijn zelfmoord in 392.633 Hoewel
het duidelijk is dat zijn verheffing op een ongebruikelijke, niet legitieme manier was verwezenlijkt,
was  hij  na  de  erkenning  van  Gratianus  en  Valens  een  in  theorie  volwaardige  partner  van  het
keizerschap. Onder moderne historici is er al lange tijd consensus dat Ammianus Marcellinus het
leeuwendeel van zijn werk neerpende in de laatste twee decennia van de vierde eeuw.634 Er zijn ook
echter aanwijzingen dat zijn werk reeds af was voor de vroegtijdige dood van Valentinianus II in
392.  Zo  verwijst  hij  op  een  bepaald  moment  in  zijn  digressie  over  Egypte  naar  het  heidense

630 Zie de aangehaalde voorbeelden van Jovinus, Dagalaifus en Equitius. 
631 AM. 26.5.7.
632 Kelly, “The Political Crisis,” 363.
633 Jones, The Later Roman Empire, 
634 Rohrbacher, The Historians of Late Antiquity, 14-17.
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Serapeum in Alexandrië als een van de prachtigste gebouwen ter wereld.635 In 391 echter werd
datzelfde  gebouw  in  een  conflict  tussen  heidenen  en  Christenen  in  de  stad  onherstelbaar
beschadigd.636 Indien  Ammianus  zijn  Res  Gestae pas  later  had  afgewerkt,  dan  had  hij  zeker
verwezen naar  deze  gebeurtenis.  Alles  wijst  er  dus  op dat  Ammianus  Marcellinus  nog schreef
terwijl  Valentinianus II  nog keizer  was.  Indien hij  dan de  nadruk zou gelegd hebben op enige
eventuele negatieve reacties van Gratianus en Valens op het keizerschap van Valentinianus II, dan
zou  de  Romeinse  monarchie  in  een  slecht  daglicht  komen  te  staan.  Iets  wat  volgens  mij  niet
gewenst was.  De verheffing van Valentinianus II  is  ook niet  het  enige voorbeeld van politieke
censuur aanwezig in de  Res Gestae. De afwezigheid van enige verwijzing naar de executie van
Theodosius senior in 375 of 376 past hier in het rijtje. Zoals Alexander Demandt opmerkt in zijn
artikel was Ammianus vrijwel zeker op de hoogte van de omstandigheden rond de dood van de
magister equitum. De afwezigheid van enige vermelding kan dan ook het best verklaard worden
door het politieke klimaat waarin Ammianus schreef. Men kan veronderstellen dat een behandeling
van  dat  thema  ongewenst  was  onder  de  heerschappij  van  zijn  zoon  en  naamgenoot  keizer
Theodosius.637 De  vermeldingen  van  negatieve  reacties  op  de  illegitieme  aanstelling  van
Valentinianus II zijn enkel terug te vinden bij Christelijke auteurs die schrijven in de vroege vijfde
eeuw. Zij staan in tijd al verder van de gebeurtenissen af, en hebben dan ook meer vrijheid over hun
berichtgeving aangezien niemand van de betrokken figuren op dat moment nog in leven is.

Als laatste moet dan de  vraag gesteld worden wat de acties van Merobaudes en Equitius zegt over
hun  machtspositie  onder  Valentinianus  I.  Eerst  en  vooral  moet  hier  gewezen  worden  op  de
afwezigheid van pogingen in de moderne historiografie om de betrokkenheid van een Pannonische
factie  aan  te  tonen in  de  verheffing  van Valentinianus  II.638 Uit  de vorige  twee casussen  werd
duidelijk dat belangrijke politieke gebeurtenissen uit de regering van Valentinianus I meestal wel
worden geïnterpreteerd vanuit een tegenstelling tussen een sterke Pannonische groepering en andere
facties.  Indien  men  kijkt  naar  de  betrokken  individuen  betrokken  bij  de  aanstelling  van
Valentinianus  II  en  de  reactie  van  Gratianus,  dan  lijkt  zo  een  poging  gedoemd  om  te  falen.
Maximinus,  Petronius Probus en Equitius  zijn  alle  drie  Pannoniërs,  maar  ze staan hier  politiek
lijnrecht tegenover elkaar. Een verbond tussen invloedrijke militairen afkomstig uit de rangen van
de keizerlijke garde houdt hier wel stand. Het is nodig om het bewijs hier te combineren met de
conclusies uit de twee voorafgaande casussen. De verkiezing van Valentinianus I was duidelijk het
gevold van een compromis tussen de verschillende politieke facties aanwezig in Naïssus. De status
van Valentinianus als een compromiskeizer is duidelijk aanwezig in de verdeling van het militaire
opperbevel. Zowel voormalige aanhangers van Julianus, als vertegenwoordigers uit de administratie
van Constantius II krijgen een plaats in de militaire hiërarchie van Valentinianus en zijn broer. De
afwezigheid van individuen uit de rangen van de keizerlijke garde in het opperbevel moet gezien
worden  in  het  licht  van  de  carrière  van  Valentinianus  zelf  bij  de  scholae  palatinae.  Met  zijn

635 AM. 22.16.12.
636 Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity 200-1000 AD, (Oxford: Blackwell, 1996), 

73-4.
637 Demandt, der Tod des älteren Theodosius,” 599. 
638 Een uitzondering vormt het artikel van Alexander Demandt die spreekt over een grote anti-Theodosiaanse 

Pannonische alliantie, maar zijn focus ligt op de executie van Theodosius Senior. Hij heeft geen aandacht voor de 
rivaliteit tussen Maximinus enerzijds, en Equitius, Petronius Probus en Merobaudes anderzijds. 
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keizerschap hadden ze in  principe  de hoofdprijs  in  handen.  In de tweede casus  werd toont  de
kandidatuur van Severus goed de politieke invloed van vertegenwoordigers uit de keizerlijke garde
aan. Het is volgens mij dan ook logisch om ook de verheffing van Valentinianus II in hetzelfde licht
te zien. Merobaudes en Equitius zijn beiden afkomstig uit de rangen van de scholae palatinae, en
vervullen politiek belangrijke functies onder Valentinianus I. met het aantreden van zijn zoon staat
hun invloed op losse schroeven, en hun acties in Brigetio moeten dan ook gezien worden om hun
politiek dominante positie te behouden.
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 Algemene Conclusie
Het ambt van magister militum is een sterk onderbelicht thema in de moderne historiografie. Eind
negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw verschenen er enkele cruciale studies met
een  institutionele  focus.  Zij  gaven  belangrijke  inzichten  over  de  inhoud  van  het  ambt  en  de
mogelijke onderlinge hiërarchie, culminerend in de uitgebreide synthese van Alexander Demandt
uit 1970. Sindsdien is er maar weinig geschreven over het Romeinse militaire opperbevel in de late
oudheid. De studie van A. D. Lee over de maatregelen waarover de keizer beschikte om de trouw
van zijn magistri militum te behouden, vormt een vermeldenswaardige uitzondering. De studie van
de relatie tussen de keizer en zijn opperbevelhebbers kan nochtans veel vertellen over politieke
machtsconstellaties  in  een  bepaalde  periode.  Met  mijn  onderzoek  naar  het  politiek  beleid  van
Valentinianus I bij  de aanstelling van zijn  magistri  militum werd gepoogd hiertoe een aanzet te
geven.

Na de inleiding en methodologie focust hoofdstuk twee op de historiografie omtrent de structuur
van het Romeinse lager  in  de vierde eeuw, het  ambt van magister militum en de regering van
Valentinianus  I.   Het  derde  hoofdstuk  biedt  een  bondig  overzicht  van  het  de  mogelijkheden,
beperkingen en valkuilen van het beschikbare bronnenmateriaal.

In hoofdstuk vier start het eigenlijke onderzoek. De hoofdmoot wordt gevormd door  een analyse
van  de  carrières  van  de  verschillende  opperbevelhebbers  die  dienen  onder  Valentinianus  I.
Oorspronkelijk hadden zij als doel een puur thematische kapstok te vormen voor het onderzoek in
hoofdstuk vijf en zes, maar tijdens mijn onderzoek werd als snel duidelijk dat hier meer was uit te
halen. De individuele carrières van opperbevelhebbers vormen zelden het onderwerp van historisch
onderzoek. Een grondige analyse van hun professionele loopbaan leidt automatisch tot het stellen
van onderzoeksvragen die vaak verloren of ondergesneeuwd raken door een andere thematische
focus.  Ten  eerste  leidt  een  analyse  van  de  terminologie  omtrent  de  opperbevelhebbers  in  de
verschillende bronnen tot de stelling dat de regionale magistri militum niet ondergeschikt waren aan
de opperbevelhebbers in praesenti. Hun geografische bijvoegsels waren puur praktisch van aard om
ze  van  elkaar  te  onderscheiden.  Vervolgens  worden  de  loopbanen  van  de  verschillende
opperbevelhebbers zo volledig mogelijk ingevuld. Op die manier komen enkele intrigerende vragen
aan  bod.  Een  mogelijke  opstand  van  de  magister  equitum  per  Gallias Jovinus  wordt  in  36'
verhindert  door  het  numerieke  overwicht  van  Jovianus.  Bij  Severus  wordt  duidelijk  dat  zijn
vroegere functie als  comes domesticorum essentieel is bij  zijn keizerlijke kandidatuur tijdens de
ziekte van Valentinianus in de zomer van 367. Een analyse van de vroege carrière van Merobaudes
brengt aan het licht dat hij waarschijnlijk als tribuun bij de scholae palatinae dient onder Julianus,
en onder Valentinianus het ambt van comes domesticorum vervult. Bij Theodosius Senior behoort
een functie van  dux  Belgicae Secunda tot de mogelijkheden. Vervolgens kwam ook mijn eigen
visie op de mysterieuze dood van Theodosius aan bod. Maximinus kan worden aangeduid als het
mastermind achter de executie, en Theodosius wordt het slachtoffer van de strijd tussen de zich
nieuw vormende politieke constellaties bij de start van de regering van Gratianus. Als laatste geeft
de  studie  van  de  verschillende  edicten  uitgevaardigd  door  Valentinianus  I  doorheen  zijn
regeerperiode  een  nieuw inzicht  over  het  principe  van collegialiteit  bij  de  magistri  militum in
praesenti. Ik stel vast dat binnen hetzelfde jaar enkel maar decreten waren overgeleverd aan een van
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de twee  magistri  militum in praesenti.  Aangezien dit  het  geval  was voor  alle  jaren lijkt  toeval
uitgesloten. De beste verklaring voor dit fenomeen is dan ook een praktische verdeling van de taken
tussen de  magister peditum en de  magister  equitum.  Deze splitsing was puur  praktisch en niet
institutioneel verankerd, maar ingegeven door de specifieke noden van het moment.

Hoofdstuk  vijf  bestaat  uit  een  comparatieve  analyse  van  de  verschillende  carrières  van  de
opperbevelhebbers.  Er  wordt  gezocht  naar  welke  factoren  bepalend  waren  in  een  mogelijke
aanstelling  tot  magister  militum.  Het  centrale  doel  vormt  het  achterhalen  van  de
besluitvormingsprocessen bij hun aanstelling. Het staat vast dat een barbaarse of Romeinse afkomst
geen nadelige noch een positieve impact had op de kans, dit in tegenstelling tot wat in de moderne
historiografie  vaak  wordt  beweerd.  Hetzelfde  is  te  zeggen  voor  de  impact  van  een  bepaalde
geografische afkomst binnen het rijk. In de moderne historiografie wordt een Pannonische afkomst
als bepalend gezien bij promoties onder Valentinianus I. Het voorbeeld van Equitius wordt vaak
gebruikt om het bestaan van een dominante Pannonische factie aan het hof te ondersteunen. Ik ben
het  echter  grondig  oneens met  het  feit  dat  omdat  mensen afkomstig  zijn  uit  dezelfde  regio  ze
automatisch  dezelfde  politieke  agenda  hebben.  Indien  naar  de  afkomst  van  de  andere
opperbevelhebbers  wordt  gekeken,  dan  lijkt  de  geografische  afkomst  geen  rol  te  spelen  in  de
aanstelling.  Vervolgens  is  ook  de  impact  van  religie  minimaal.  Voor  de  benoemingen  die
plaatsvinden onder Valentinianus lijkt dit geen verrassing, aangezien de keizer gekend was voor zijn
religieuze tolerantie. Een analyse van de geloofskeuzes van opperbevelhebbers onder Julianus laat
toe een belangrijke kanttekening te plaatsen bij de visie op zijn religieuze beleid. Traditioneel wordt
aangenomen dat Julianus Christenen weerde uit zijn administratie. Het voorbeeld van Jovinus toont
echter de relativiteit van die stelling aan. Wel bepalend bij een aanstelling tot opperbevelhebber zijn
meer professionele gebonden kenmerken zoals het hebben van militaire ervaring en het bezitten van
de  rang  van  comes  rei  militaris.  Een  functie  als  comes  domesticorum maakt  een  promotie  tot
magister militum waarschijnlijker dan voor iemand die het ambt niet heft bekleed. Over de vroegere
carrières van opperbevelhebbers is jammer genoeg weinig geweten. Een analyse van de beperkte
informatie wijst er volgens mij op dat hoge officieren vaak afkomstig waren uit de rangen van de
scholae  palatinae.  Men  kan  dit  grotendeels  verklaren  door  hun  functie  als  keizerlijke  garde
waardoor ze vaak in de nabijheid van de keizer vertoefden, en op die manier een zeer zichtbare
groep vormden voor promoties. Naast professionele gelijkenissen speelden  ook het hebben van
militaire successsen en acties van loyaliteit aan de keizer in kritieke momenten een bepalende rol in
een mogelijke promotie.  Als laatste  werd in hoofdstuk vijf  dan nog gekeken naar de negatieve
factoren die konden leiden tot de vervanging van de magister militum. Het voorbeeld van Jovinus
onder Jovianus toont aan hoe een mogelijke twijfel over loyaliteit kan leiden tot een wissel in het
opperbevel.  Ten  tweede  zijn  er  ook  de  zogenaamde  natuurlijke  factoren  zoals  een  zwakke
gezondheid, ziekte of een plotse natuurlijke dood op te merken. Tenslotte leidt bewijs van militaire
competentie soms ook tot ontslag. 

Hoofdstuk zes vormt de synthese van mijn onderzoek. De inzichten vergaard in de twee voorgaande
hoofdstukken worden toegepast om te kijken naar de politieke machtsconstellaties aan het hof en de
politieke invloed van de militaire klasse onder Valentinianus I. Het is het onderdeel dat de meeste
wisselwerking met secundaire literatuur bevat. Twee zaken staan centraal. Ten eerste wordt gepoogd
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een nieuwe interpretatie te bieden van politieke invloedrijke gebeurtenissen uit  de regering van
Valentinianus I vanuit een focus op zijn aanstellingen in het militaire opperbevel. Ten tweede wordt
een sterke stelling ingenomen tegen het  bestaan van een zogenaamde invloedrijke Pannonische
factie aan zijn hof.  Op militair  vlak kan men deze vervangen door een groep afkomstig uit  de
rangen van de keizerlijke garde. De eerste casus focust op de verkiezing van Valentinianus I tot
keizer in Nicea in 364. Zijn keizerschap is niet het gevolg van een invloedrijke Pannonische factie,
maar van een compromis tussen de verschillende politieke facties aanwezig in Nicea. De politieke
facties waren ook niet geografisch georiënteerd, maar verbonden aan hun carrières en de keizers die
hen hebben aangesteld. Dat Valentinianus een duidelijke compromiskeizer iss, heeft vervolgens ook
een  duidelijke  neerslag  in  de  benoeming  van  het  opperbevel  bij  hem  en  zijn  broer.
Vertegenwoordigers van zowel de aanhangers van Constantius, Julianus als de keizerlijke garde zijn
vertegenwoordigd. In de tweede casus wordt dieper ingegaan op de ziekte van Valentinianus te
Amiens in 367 en de daaropvolgende kandidaturen van de magister peditum Severus en de magister
memoriae Rusticus Julianus, en de uiteindelijke verheffing van de achtjarige Gratianus tot Augustus.
Centraal staat de vraag wat de gebeurtenissen zeggen over de politieke invloed van de militaire
elite.De kandidaturen van Severus en Rusticus Julianus zijn signalen van een onzeker regime. De
opvolging van Valentinianus door Gratianus was duidelijk geen vaststaand feit. In plaats daarvan
nemen  de  invloedrijke  politieke  facties  het  heft  in  eigen  handen.  Severus  wordt  naar  voren
geschoven door de vertegenwoordigers van de keizerlijke garde. Bepalend hierin is zijn voorgaande
functie als  comes domesticorum. De kandidaturen gaan niet uit van tegenstanders van de keizer,
maar  van  groepen  die  hun  invloedrijke  posities  willen  behouden.  Het  feit  dat  zowel  Julianus
Rusticus als Severus hun hoge functie behouden na het herstel van Valentinianus bevestigt dit. In de
laatste casus stond de politieke crisis die ontstaat met het onverwachte overlijden van Valentinianus
I.  Mijn  eigen  bevindingen  komen  grotendeels  overeen  met  de  visie  van  Gavin  Kelly  op  de
gebeurtenissen. De verheffing van Valentinianus II door Merobaudes, Equitius en Petronius Probus
was het gevolg van de zich nieuw vormende politieke constellaties aan het hof van Gratianus. Uit
angst  om  hun  invloedrijke  positie  te  verliezen  door  een  concurrentiestrijd  met  de  Gallische
praetoriaanse  prefect  Maximinus,  creëerden  ze  met  de  verheffing  van  Valentinianus  II  de
mogelijkheid  van  een  alternatief  machtscentrum.  De  focus  op  de  vroegere  carrières  van  de
betrokken  militairen  Equitius  en  Merobaudes  vormen  op  zich  een  versterking  van  de  stelling.
Beiden waren afkomstig uit de rangen van de keizerlijke garde, een groep die onder Valentinianus
duidelijk  aan  politieke  invloed  won.  Zij  willen  hun  verworven  invloed  niet  verliezen  met  het
aantreden  van  de  nieuwe keizer.  Het  betrekken  van  hun  vroegere  carrière  in  de  analyse  geeft
volgens mij een sluitende verklaring voor hun politieke verbintenis. 

Tot slot moeten ook nog de mogelijkheden voor verder onderzoek kort worden aangehaald. Door de
tijdsbeperking  had  deze  scriptie  het  chronologische  studiekader  van  de  regeerperiode  van
Valentinianus I. Idealiter heeft zo een prosopografische studie een groter tijdskader tot doel. In de
scriptie werden de aanstellingen van Valentinianus in context geplaatst door een vergelijking met
zijn directe voorgangers Jovianus en Julianus.  Een grotere studie zou ook de regeerperiode van
Constantius II, en eigenlijk de volledige vierde eeuw in het onderzoek moeten incorporeren. Op die
manier kunnen tendensen op een echt lange termijn worden blootgelegd. In het zesde hoofdstuk
werd sterk geageerd tegen het bestaan van een zogenaamde Pannonische factie een het hof van de
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Valentiniani. Om deze redenering nog aan kracht te laten winnen, zou ook een analyse van het
militaire opperbevel van Valens in rekening moeten worden genomen. Het is duidelijk dat een focus
op de aanstellingen van opperbevelhebbers kan leiden tot het verwerven van nieuwe inzichten over
de regeerperiodes van specifieke keizers. Verder onderzoek vanuit deze invalshoek is nodig. Als
laatste is het ook duidelijk dat bijkomend onderzoek naar de regering van Valentinianus nodig is.
Een evaluatie van zijn regering vormde niet de opzet van mijn masterscriptie, maar de focus op zijn
aanstellingen  binnen  het  opperbevel  toonden  vooral  in  hoofdstuk  zes  aan  hoe  een  innovatieve
invalshoek kan leiden tot nieuwe inzichten over zijn machtspositie. De laatste algemene studie over
zijn regering is het doctoraat van Tomlin dat dateert uit 1973. Een nieuwe evaluatie, met aandacht
voor recente tendensen, zou deze leemte in de historiografie kunnen opvullen.
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