
50

Inleiding
Constantinopel is ontworpen en gesticht
als een imperiale megalè polis: niet zomaar
een stad, maar een groot en indrukwek-
kend middelpunt van een al even indruk-
wekkend en groot rijk. In dat opzicht sloot
de stichting aan bij een oude traditie: niet
die van de talrijke stadsstichtingen (colo-
niae en dergelijke) onder de Romeinse kei-
zers en al onder de Republiek, maar die
varrAlexander de Grote en diens opvol-
gers met Alexancirie-bij-Egypte, Seleukeia-
aan-de-Tigris, Antiochië-aan-de-Orontes,
en zelfs nog verder terug bij de traditie
van de Perzische en Assyrische monar-
chieën met hun hoofdsteden als vorstelijke
middelpunten van hun imperia. Tegelijk
sloot Constantinopel als keizerlijke resi-
dentie aan bij de reeks van nieuwe resi-
denties die in de 3de eeuw en speciaal on-
der de tetrarchen waren opgekomen: Trier
en Milaan, Sirmium en Thessalonica,
Nicomedia en Antiochië.

Constantinopel was de stichting van
Constantijn en vanzelfsprekend óók be-
doeld om diens naam te vereeuwigen: de
naam van de overwinnaar die zijn stempel
drukt op zijn rijk. Het was in meer dan één
opzicht een nieuw begin, een uitdrukking
van een verschuiving van West naar Oost
en van heidendom naar christendom. Deze
rol van rijkshoofdstad en keizerlijke resi-
dentie heeft het karakter van Constantino-
pel bepaald. Zonder de aanwezigheid van
de keizer was de stad er een onder vele –
zelfs haar zo strategische ligging had haar
vóór 324 niet tot een bijzondere stad ge-
maakt. Maar als middelpunt van het kei-

zerrijk kon zij een betekenis en een om-
vang bereiken, die haar binnen een eeuw
tot de grootste en belangrijkste stad van de
antieke wereld zouden maken. Economi-
sche factoren hebben die groei en bloei be-
vorderd, maar niet veroorzaakt, want han-
del en nijverheid volgden in het spoor van
de politiek. Steeds is Constantinopels lot
bepaald geweest door politieke factoren en
waren het de wisselvalligheden van het
rijk dat vanuit deze stad geregeerd werd,
die haar op- en neergang bepaalden.

Byzantion vóór 324
De Griekse stad Byzantion, een stichting
van Megara uit de 7de eeuw v.Chr., lag op
de punt van het schiereiland dat door de
Zee van Marmora, de Bosporus en de
Gouden Hoorn wordt omgeven, met haar
akropolis op de plaats waar de sultans la-
ter het paleiscomplex van Topkapi zouden
aanleggen, m de hellenistische periode be-
hoorde het tot de grotere steden van de
Griekse wereld. Het bezat tempels van
Aphrodite en Artemis, van Helios en
Poseidon, een gymnasion en een agora.
Het had stadsmuren die door keizer
Septimius Severus in 196 werden gesloopt,
nadat Byzantion ongelukkigerwijze de zij-
de van diens rivaal had moeten kiezen. De
stad telde in die tijd mogelijk zo’n 15.000
inwoners, met de genoemde tempels op
haar oude akropolis, een theater en een
amfitheater, een hippodroom, een door
zuilengangen omzoomde straat naar de
agora vlakbij haar twee havens aan de
Gouden Hoorn, en een aquaduct dat mis-
schien onder Hadrianus was aangelegd en
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in later tijd ten onrechte het aquaduct van
Valens zou heten. Water vormde van het
begin af aan een groot probleem voor deze
stad, reden waarom zij haar beperkte voor-
raad in de keizertijd door dat aquaduct en
later door cisternen moest aanvullen. Een
niet onaanzienlijke stad dus, op de drem-
pel van Europa naar Azië, eindpunt van
de via Egnatia, die aan de Adriatische Zee
begon, en uitvalsbasis voor expedities naar
het Oosten. Maar niemand zou haar schit-
terende toekomst hebben durven voorspel-
len, als keizer Constantijn na zijn overwin-
ning op Licinius niet had besloten om op
deze plaats een geheel nieuwe hoofdstad
voor het herenigde rijk te stichten.

De schepping van Constantijn
In de tweede helft van september 324 werd
Licinius, de keizer in Thracië en het hele
Oosten van het rijk, door zijn rivaal
Constantijn, de heerser over de westelijke
en centrale rijksdelen, beslissend verslagen
bij Chrysopolis. Het was in menig opzicht
een keerpunt. Voor het eerst sinds veertig
jaar kwam het hele rijk weer onder één
hand, waardoor aan het systeem van een
meerhoofdig keizerschap voorlopig weer
een einde kwam. Van nog meer betekenis
was dat de nieuwe alleenheerser het chris-
telijk geloot was toegedaan, waardoor het
herenigde rijk in toenemende mate een
christelijk stempel kreeg opgedrukt.
Tenslotte leidde Constantijns overwinning
tot een definitieve verschuiving van het
zwaartepunt van het rijk van het Latijnse
Westen naar het Griekse Oosten. Zoals
reeds Diocletianus zijn residentie had ge-
vestigd in Nicomedia, niet ver van de
Bosporus, zo koos Constantijn, eenmaal
meester van de rijkere en dichter bevolkte
rijkshelft, de plaats van het oude
Byzantion aan de Europese kant van die
zeestraat. Rome zou daarmee zijn rol van
keizersstad en rijksmiddelpunt voorgoed
verliezen. De nieuwe stad moest een twee-
de Rome worden, niet per se om het eerste
te vervangen, maar als bezegeling van die

verschuiving en karakterverandering die
niet het minst door Constantijn zelf binnen
het rijk waren voltrokken: de nieuwe
hoofdstad zou daarom, anders dan de ou-
de, een Griekse en een christelijke zijn.

Wanneer precies Constantijn het plan op-
vatte om een nieuwe residentie te stichten
en welke motieven daarbij verder nog een
rol speelden, valt niet met zekerheid uit te
maken. Het is niet onmogelijk dat met de
stichting ook een gelofte, gedaan in de
strijd tegen Licinius, tot uitvoering kwam,
een wel zeer bijzonder ex-voto dus, maar
overigens geheel in de lijn van oud-
Romeinse tradities. In elk geval werd al
heel snel na de overwinning met het werk
begonnen. Op zondag 8 november 324
vond de consecratio plaats, de wijding van
het terrein, waarbij de keizer zelf aanwezig
was en misschien, met een speer in de
hand, op het trekken van de heilige vore
ter afbakening van het gebied toezag. Ook
horen wij van de aanwezigheid van een
telestès en een hierophantès, duidelijk
heidense officianten, en van astrologen en
auguren. Kennelijk heeft Constantijn niet
alle heidense elementen uit de stichtings-
rituelen kunnen weren, evenmin als uit de
stad zelf, hoewel haar christelijke karakter
daardoor nauwelijks is aangetast.

Het eerste werk was de bouw van nieu-
we stadsmuren. Veertigduizend Gotische
krijgsgevangenen zouden daarbij ingezet
zijn. Na vier jaar, in 328, waren de muren
voltooid. Zij liepen over de hele landengte
van de Gouden Hoorn naar de Zee van
Marmora op een afstand van zo’n drie ki-
lometer ten westen van de oude Romeinse
ommuring van Byzantion. Het stadsgebied
werd aldus vermoedelijk vier maal zo
groot. De officiële inwijding volgde op
11 mei 330, uiteraard in de aanwezigheid
van de keizer en van christelijke geestelij-
ken. Toch ook hier weer niet-christelijke
elementen: de Tychè van de nieuwe stad
zou plechtig zijn aangeroepen en een
beeldje van deze godin zou men in de
hand van een beeld van Constantijn plaat-
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sen. Nog lang zou de 11de mei als ‘geboor-
tedag’ van Constantinopel gevierd worden
met een optocht naar de Hippodroom,
waarbij een verpuld houten beeld van
Constantijn met de Tychè van zijn hoofd-
stad in de hand de circus werd binnenge-
reden.

Het zwaartepunt van Constantijns nieu-
we hoofdstad lag grotendeels nog binnen
de grenzen van het oude Byzantion. De
akropolis daarvan, waar nog enkele tem-
pels, het theater en amfitheater lagen, liet
men overigens ongemoeid. Die plek, zo
lijkt het, was teveel met het verleden belast
om in de nieuwe stad volledig geïncorpo-
reerd te worden. Onvermijdelijk geraakten
de oude bouwwerken hier in verval, wer-
den ze overwoekerd of als steengroeven
gesloopt – het amfitheater, vlakbij de
Bosporus gelegen, zou tenslotte eindigen
als galgenveld voor veroordeelde misdadi-
gers. Zo kwam het dat een plek die om
haar magnifieke ligging tot bouwen en
ontwerpen geschapen leek, in het nieuwe
stadsplan onaangeroerd bleef door de
druk van het al te heidense verleden – pas
de sultans zouden zich daardoor niet be-
zwaard voelen en er hun paleizen stichten.

Constantinopels nieuwe centrum lag ten
zuidwesten van de akropolis en omvatte
het complex van het keizerlijke paleis, de
Hippodroom, het vierkante plein van het
Augusteôn, en een door dubbele arcaden
omzoomde straat van dat plein west-
waarts naar een tweede centrum, even bui-
ten het tracé van Byzantions vroegere
stadsmuren. Daar werd het Forum van
Constantijn aangelegd en begon de lange
en brede hoofdstraat, de Mesè, naar het
westen, om te eindigen bij de nieuwe
stadsmuur en daarbuiten over te gaan in
de oude via Egnatia. Grote stukken land
binnen die stadmuren lagen in 330 overi-
gens nog braak. De stad was duidelijk
voor de toekomst gebouwd.

Die toekomst was in 330 natuurlijk nog
zeer onzeker, want niemand kon garande-
ren dat Constantinopel keizerlijke residen-

tie zou blijven en werkelijk tot het beoogde
middelpunt van het rijk zou uitgroeien.
De keizer zelf deed wat hij kon. Tot zijn
dood in 337 bracht hij elk jaar enige maan-
den in het nieuwe paleis bij de Bosporus
door. De stad werd door hem in vele op-
zichten als een tweede Rome behandeld en
kreeg dus ook een senaat. Oude en nieuwe
senatoriale families werden met gratis vil-
la’s verleid zich er te vestigen – al waren er
maar weinig senatoren die inderdaad
Rome voor Constantinopel verruilden, zo-
dat de senaat hier grotendeels uit nieuwe-
lingen in deze ordo ging bestaan. Overi-
gens zou de senaat in politiek gewicht
nauwelijks meer dan een ‘gemeenteraad’
van de nieuwe hoofdstad worden, zete-
lend aan de oostkant van het Plein der
Keizerinnen (Augusteôn), Behalve senato-
ren werden burgers van eenvoudiger sta-
tus aangelokt met de belofte van gratis
voedseluitdelingen om als dèmos of plebs
urbana dit tweede Rome te bevolken. Hoe
succesvol dat streven was, is moeilijk vast
te stellen. De eerste brooduitdelingen zou-
den in 332 hebben plaats gevonden, al be-
gon het systeem, gebaseerd op het keizer-
lijke graan uit Egypte, pas goed te functio-
neren in 360, toen ook een stadsprefect
(eparchos), naar het voorbeeld van Rome,
werd aangesteld, wiens functie tevens die
van de Romeinse praefectus annonae omvat-
te. Zoals passend was voor de hoofdstad
van het rijk genoot de bevolking van
Constantinopel vrijdom van rechtstreekse
hoofdelijke belasting en van belasting op
grond. Dit alles, gevoegd bij de klandizie
die de aanwezigheid van een keizerlijke
hofhouding, regeringsburelen en senato-
ren met zich meebracht, zal zeker een be-
langrijke immigratie naar de nieuwe stad
aan de Bosporus op gang gebracht hebben,
maar alweer: hoe groot die bevolkingstoe-
stroom was, valt moeilijk vast te stellen.
Bevolkingsaantallen zijn nu eenmaal een
notoir probleem waar het om pre-modeme
samenlevingen gaat. De bevolkingsom-
vang van Constantinopel vormt daarop
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geen uitzondering. Oudere schattingen
van een bevolkingsaantal ten tijde van
Constantijn van 200.000 à 300.000, oplo-
pend tot 500.000 à 1.000.000 in de bloeitijd
onder Justinianus, zijn zeker sterk overdre-
ven. Het is de vraag of de stad in de 4de
eeuw de grens van 150.000 heeft over-
schreden; pas in het begin van de 5de
eeuw moet zij Rome in bevolkingsomvang
hebben overtroffen en 150.000 a 200.000 in-
woners geteld hebben. In haar bloeitijd in
de late 5de en vroege 6de eeuw telde zij
vermoedelijk rond de 300.000 inwoners,
waarna, speciaal na de grote pest van 542,
het bevolkingsaantal weer drastisch naar
beneden ging.

Constantijns schepping ademde nog voor
een groot deel de geest van een antieke
wereldstad. De twee centra van het door
hem gestichte Constantinopel zetten aller-
eerst de tradities van de Romeinse keizers-
stad voort. Zo vormde het nieuwe paleis
– de Basilika – bewust één geheel met de
Hippodroom en zelfs met aangrenzende
gebouwen in de richting van het Augusteôn
en het senaatsgebouw. In het algemeen is
onze kennis van de stedelijke architectuur
van Constantinopel nogal gebrekkig, aan-
gezien het latere Istanbul letterlijk boven-
op zijn voorganger is gebouwd: het stra-
tenniveau ligt gemiddeld drie meter hoger.
Speciaal het hele complex van paleisge-
bouwen is slecht bekend. Zeker is dat het
sinds Constantijn enkele eeuwen lang
voortdurend is uitgebreid en verfraaid.
Men moet het zich tenslotte voorstellen als
een labyrintisch geheel van vertrekken en
gangen, onderbroken door binnenhoven
en tuinen. Het liep zuidwaarts af naar de
oever van de Zee van Marmora, in het
westen grensde het aan de Hippodroom.

Reeds het Byzantion van vóór 324 kende
een hippodroom en Constantijn liet deze
verder uitbouwen, vergroten en verfraaien
tot hij aan 40.000 toeschouwers plaats kon
bieden. Het nieuwe paleis werd eraan
vastgebouwd. Dat laatste was een normale
trek van de Romeinse keizerlijke residen-

ties. De wagenrennen waren zo’n populair
spektakel dat de keizer, zolang hij in zijn
hoofdstad verbleef, zich daarbij wel moest
vertonen. Het was in feite de enige moge-
lijkheid voor een zeker contact tussen kei-
zer en volk. In de renbaan kon het volk
zijn heerser en diens familie toejuichen,
maar het kon er ook morren of kritiek op
het bewind uitschreeuwen. Voor de kei-
zers was het altijd zaak zich tegenover de
massa de welwillende, maar ook de stand-
vastige, de bij zijn volk geliefde, maar ook
de afstandelijke heerser te tonen: de vorst
die uiteindelijk zijn macht aan de goden of
aan de christelijke God ontleende, maar
die daarvoor toch ook graag de instem-
ming van het volk wilde ontvangen.
Vanuit zijn paleis had de keizer direct toe-
gang tot de Kathisma, de grote keizerlijke
loge aan de noordoostkant van de ren-
baan. Daar verscheen hij in een ornaat van
purper en parels te midden van hoogwaar-
digheidsbekleders en hovelingen: een fon-
kelende stoet die de toeschouwers tot ge-
orkestreerde spreekkoren van aanhanke-
lijkheid en soms van afkeuring of opstan-
digheid prikkelde. Speciale herauten rie-
pen de woorden van de keizer in de ren-
baan om, speciale woordvoerders van de
circusfacties vertolkten de stemming in de
menigte.

Die circusfacties of partijen waren organi-
saties die tot ver in het Romeinse verleden
teruggingen: clubs van supporters en tege-
lijk verenigingen van de burgerij die voor
verscheidene doeleinden konden worden
ingezet. Zij waren ontstaan rond de stallen
en hadden hun kern in het management
van jockeys en paarden met het uitgebrei-
de personeel dat daarbij hoorde. In de loop
van de keizertijd hadden twee partijen in
de steden waar wagenrennen in Romeinse
stijl gehouden werden, de hele organisatie
en supportersaanhang onderling verdeeld:
de Groenen en de Blauwen. Zo ook in
Constantinopel. De wagenmenners kwa-
men voor één van beide kleuren in de ren-
baan en zweepten de gemoederen hoog
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op. Ook van de keizers weid een keuze
voor groen of blauw verwacht. Men heeft
vaak gemeend dat de Blauwen in Constan-
tinopel iets meer orthodox christelijk,
Grieks en enigszins elitair waren, terwijl
de Groenen het gewone volk en allerlei af-
wijkende kerkelijke richtingen vertegen-
woordigd zouden hebben. Maar voor
zulke sociale, politieke of religieuze ver-
schillen tussen de beide ‘facties’ bestaan
eigenlijk geen aanwijzingen. Wel fungeer-
den de twee partijen als uitlaatklep voor
allerlei spanningen en konden zij in som-
mige tijden het vehikel vormen waardoor
onrust tot opstand werd.

Verder naar het westen vormde het
Forum van Constantijn een tweede kern van
de nieuwe stad, vlak buiten de poort van
het Romeinse Byzantion. De door arcaden
omzoomde Rhègia verbond het plein met
het regeringscentrum in de oude stad.
Midden op het Forum verrees de porfieren
Zuil van Constantijn, negen trommels van
samen 25 m hoogte en drie meter dikte aan
de basis, op een sokkel van nog eens vijf
meter hoog. Er bovenop stond een bron-
zen beeld van de keizer, dat wil zeggen:
een beeld van Helios of Apollo, waarvan
het hoofd vervangen was door dat van
Constantijn. In zijn rechterhand droeg hij
een lans, in zijn linker de globus; op die
laatste bevond zich vermoedelijk weer
Tychè, het Geluk van de stad. Die verbin-
ding, letterlijk in de vorm van één en het-
zelfde beeld, van keizer en zonnegod was
niet toevallig. De associatie van Sol
Invictus of Helios met Christus was in de
vroege 4de eeuw niet ongewoon, maar dat
de keizer zich hier zelf min of meer op één
lijn met de heidense god en heimelijk ook
met Christus plaatste, ging ver. Als een
‘beschermgod’ rees hij uit boven zijn stad
en in tijden van gevaar zou het volk hier
ook samenstromen voor hulp van de
Heilige Constantijn. Naar latere overleve-
ring zouden in de sokkel van de zuil chris-
telijke en heidense relikwieën geplaatst
zijn, zoals het albasten kruikje van Maria

Magdalena, de manden die Jezus gebruikt
had bij de wonderbare spijziging van de
Vijfduizend, en het palladium van Troje,
dat eens door Aeneas naar Rome was ge-
bracht. De waarheid van deze berichten
valt niet meer te controleren en scepsis is
op haar plaats, maar de combinatie van
heidendom en christendom is op zichzelf
niet vreemd in de eerste jaren van de nieu-
we stad. Overheersend blijft echter het
christelijke element.

Van het Forum voerde de lange en brede
Mesè westwaarts, met kolonnaden aan
weerskanten. Na 700 meter volgde een
splitsing bij het Philadelphion: één tak
ging vandaar naar het zuidwesten en de
stad uit naar de via Egnatia, een tweede
liep naar het noordwesten om te eindigen
bij het mausoleum van Constantijn.
Verschillende monumenten werden bij de
splitsing opgesteld, zoals de bekende por-
fieren beeldengroep van de tetrarchen. Er
vlakbij lag het raadselachtige Capitolium,
een ‘heiligdom’ dat aan het Romeinse
Capitool moest herinneren, maar dat ove-
rigens geen tempel was. In de 5de eeuw
zou hier Theodosius II zijn Universiteit
vestigen. Constantijns mausoleum werd
nog door hemzelf voltooid, juist binnen de
nieuwe stadsmuur op een hoog punt aan
de Gouden Hoorn, zodat ook na zijn dood
de keizer zijn stichting nog zou domine-
ren. Zijn sarcofaag werd er opgesteld te
midden van twaalf cenotafen voor de
twaalf apostelen: duidelijker kon niet wor-
den gedemonstreerd dat de keizer zich als
de dertiende apostel wenste te zien. Tege-
lijk verwees de inrichting naar die van de
door de keizer gebouwde Grafkerk te
Jeruzalem, waar Christus’ graf door twaalf
zuilen was omgeven. In de eerste jaren na
Constantijns dood werd de mis gecele-
breerd recht boven de tombe, een enscene-
ring die eerder heidens dan christelijk was.
Nog in de 4de eeuw werd aan die praktijk
een einde gemaakt: de keizerlijke sarco-
faag verplaatste men naar een speciale
crypte naast het mausoleum en het hoofd-
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gebouw zelf werd nu uitsluitend kerk.
Hier, bij de Hagiôn Apostolôn, de Kerk van
de Heilige Apostelen, zouden voortaan de
meeste keizers van Constantinopel begra-
ven worden.

Zo lijkt het dat Constantijn een sterk per-
soonlijk stempel op zijn stad gedrukt heeft.
Zijn monumenten en zijn beeltenissen
overheersten. Bij het begin van de Rhègia
stond het Milion, vanwaaruit de afstanden
in mijlen tot de hoofdstad gemeten wer-
den; het was een koepel op vier zuilen, be-
kroond door beelden van Constantijn en
zijn moeder Helena met het Heilige Kruis.
Even verderop gaf de Chalkè of Bronzen
Poort toegang tot het paleiscomplex van
de Basilika. Erboven bevond zich een schil-
dering van Constantijn met het Christus-
monogram bevestigd aan zijn helm of aan
het labarum (het nieuwe christelijke veldte-
ken) en met een speer een zeemonster
doorborend: machtige symboliek, die in de
Byzantijnse Middeleeuwen nooit zou op-
houden te inspireren en verschillende ge-
stalten aan zou nemen (zoals natuurlijk die
van St. Joris en de draak).

Toch kan men Constantijn, tenminste in
Constantinopel zelf, geen groot kerken-
bouwer noemen. Het overgrote deel van
zijn bouwwerken is profaan en sluit, als
gezegd, in menig opzicht aan bij de tradi-
ties van de antieke heidense stad. De oud-
ste kerk van Constantinopel was die van
de H. Irene, even ten noorden van het pa-
leis en naar alle waarschijnlijkheid nog da-
terend van vóór 324. Constantijn liet daar-
naast in elk geval twee nieuwe kerken
bouwen, genoemd naar plaatselijke heili-
gen: de H. Akakios en de H. Mokios
(de laatste buiten de stadsmuur). Wat de
hoofdkerk van Constantinopel zou wor-
den, de kerk van de Heilige Wijsheid,
vlakbij die van de Vrede, is mogelijk nog
onder Constantijn begonnen, maar werd
pas voltooid in 360: een basiliek in de stijl
van de grote nieuwe kerken van Rome, zo-
als San Paolo fuori le Mura, en versierd
met vele standbeelden. Vergeleken met de

activiteiten van een Justinianus, twee eeu-
wen later, was de kerkenbouw van
Constantijn bescheiden. Maar aan het ver-
val van de tempels op de akropolis kon ie»
dereen zien waar de toekomst van de nieu-
we hoofdstad lag.

De jaren 337–450: Constantinopel wordt
hoofdstad van het rijk
Na Constantijns dood in 337 was het zijn
zoon Constantius die eerst het Oosten en
later het hele rijk regeerde. In Constanti-
nopel heeft hij niet vaak geresideerd. Toch
ging onder zijn bewind de groei van de
stad voort. Zo begon Constantius met de
aanleg van overdekte cisternen binnen de
stadsmuren, een aanwijzing voor een toe-
name van het watergebruik (zo zou de
stad in de 5de eeuw acht openbare badhui-
zen tellen) en tevens van het inwonertal.
De bestuurlijke organisatie kreeg nu dui-
delijker vorm, met haar veertien stadswij-
ken naar het model van de regiones van
Rome en haar stadsprefect of eparchos die
onder andere de geregelde graanvoorzie-
ning van de stad tot zijn taak had. Dat
graan kwam uit Egypte, vanwaar het voor-
heen naar Rome placht te worden ver-
scheept, maar die stad moest voortaan
haar behoeften vooral dekken uit Noord-
Afrika en Sicilië. Aan de kant van de Zee
van Marmora werd onder Constantius’ op-
volger Julianus (361–363) een aparte haven
voor de korenschepen aangelegd. De ha-
vens werden nog uitgebreid in de jaren na
363, totdat Constantinopel aan het einde
van de 4de eeuw aan de Zee van Marmora
en aan de Gouden Hoorn tezamen zo’n
vier kilometer aan kaden bezat. Horrea, zo-
als deze ook aan de Tiber bestonden,
moesten voor opslagplaatsen van het
graan dienen. Niet ver van de horrea be-
vonden zich keizerlijke bakkerijen, waar
de verschillende broden (in diverse graan-
soorten van meerdere en mindere kwali-
teit) gebakken werden, die gratis werden
verstrekt aan de burgers die daar recht op
hadden. Dat waren niet per se de armsten 
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en zeker niet uitsluitend de armsten, want
ook hovelingen en bezitters van huizen be-
hoorden tot de uitverkorenen. Misschien
bedroeg het getal van de begunstigden
rond 400 een 80.000, maar dit is zeker niet
onomstreden. In elk geval bestond er naast
de keizerlijke graanvoorziening van de
hoofdstad altijd ook een particuliere
graanhandel, zoals er altijd ook particulie-
re bakkerijen bestonden. In later tijd, na
het verlies van Egypte, zou de particuliere
sector de voedselvoorziening van
Constantinopel praktisch helemaal overne-
men.

Keizer Valens (365-378) regeerde alleen
over het oostelijk deel van het rijk, terwijl
zijn oudere broer Valentinianus I het
Westen bestuurde. Nog eenmaal leek het
zwaartepunt van het rijk daar te liggen, te
meer omdat Valens ook lang niet altijd in
Constantinopel verbleef. Maar na zijn ne-
derlaag en dood bij Adrianopel tegen de
binnengevallen Goten nam de stad van
Constantijn voor het eerst haar rol van bol-
werk tegen de barbaren op. Onder
Theodosius I (379–395) kwam er aan elke
mogelijke twijfel aan haar betekenis als
nieuwe rijkshoofdstad een einde. Niet al-
leen groeide de stad aan met een nieuwe
wijk (de Kainopolis) in het zuidwesten bui-
ten de muren van Constantijn, ook voerde
Theodosius een heel programma van ver-
dere uitbouw en verfraaiing door. Onge-
veer anderhalve mijl buiten de stadsmuur
van Constantijn aan de via Egnatia werd
een magistraal poortgebouw opgetrokken
dat als triomfantelijke entree tot de hoofd-
stad dienen moest. Erbuiten lag het
Hebdomon, een tweede Campus Martius,
waar de keizer op een verhoging de accla-
maties van zijn troepen ontving, en van-
waar de triomftochten-nieuwe-stijl (die 
eindigden in de Kerk van de Heilige Wijs-
heid in plaats van op een Romeins
Capitool) een aanvang namen. Aan het
hoofd van zijn troepen trok de christelijke
triomfator door de Poort van Theodosius,
die al spoedig de Gouden Poort genoemd

werd. Het was een marmeren complex met
drie doorgangen, bekroond door beelden
van Victoria en van Theodosius zelf. Vier
bronzen olifanten bewaarden er de herin-
nering aan Theodosius’ eigen triomftocht
op een zegewagen die door vier olifanten
getrokken was. Eenmaal door de Gouden
Poort ging het stadwaarts over de verleng-
de Mesè. Die hoofdstraat werd in de eeuw
na Constantijn met verscheidene keizer-
fora uitgebreid. Komend uit het centrum
betrad de wandelaar na het Forum van
Constantijn eerst het Forum Tauri of Forum
van Theodosius: een plein dat weer voorzien
was van een zuil in het midden, die, op de
wijze van de Zuil van Trajanus in Rome, in
een bandreliëf de overwinningen van de
keizer op de Goten uitbeeldde. In de
Hippodroom zorgde Theodosius voor de
plaatsing van de obelisk van Thutmosis III
uit Kamak midden op de spina van de ren-
baan. Evenzo liet hij de vier bronzen paar-
den van de Griekse beeldhouwer Lysippos
uit Rome overbrengen; daar waren ze ooit
door Nero vanuit Griekenland naar toe ge-
bracht. Ze werden voor de Kathisma opge-
steld als een passend monument in de ren-
baan. In 1204 zouden ze samen met onder
andere het porfieren beeld van de tetrar-
chen aan het Philadelphion door de
Venetianen geroofd en naar de San Marco
overgebracht worden.

Parallel aan al deze verfraaiingen van de
stad bezorgde de keizer haar extra aanzien
door haar behalve tot regeringscentrum
ook tot kerkelijk middelpunt te maken.
Het door hem bijeengeroepen concilie van
Constantinopel bepaalde in 381 dat haar
bisschop of patriarch in rang de tweede na
de paus van Rome zou zijn. Daarmee kon
Constantinopel ook religieuze autoriteit
verwerven en opklimmen tot het centrum
van de Oosterse of Griekse kerk in een
periode waarin de christenheid allengs in
verschillende kerken uiteen zou groeien.
Rond de eeuwwisseling en m het begin
van de 5de eeuw zouden mannen als
Johannes Chrysostomus en Nestorius de
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zetel van Constantinopel aanzien en in-
vloed verschaffen: ook al zouden deze
aartsbisschoppen zelf voor hun kerkelijke
ambities betalen met afzetting en balling-
schap, het patriarchaat op zichzelf zou in
de 5de eeuw en later alleen maar toene-
men in macht. Het waren jaren van grote
opwinding onder de gelovigen, van dog-
matische twisten, concilies en scheuringen.
In de herbergen en winkels van Constanti-
nopel kon men twisten over de natuur van
Christus alsof het de kansen van Groen of
Blauw bij de wagenrennen betrof – en met
niet minder hartstocht.

Na de dood van Theodosius volgde zijn
oudste zoon Arcadius hem op als keizer
van het Oosten (395–408), terwijl zijn jong-
ste zoon Honorius het Westen overnam.
Het was een verdeling die onbedoeld
permanent zou blijken te zijn. Terwijl het
West-Romeinse Rijk de crisis van de volks-
verhuizingen tegemoet ging en daarna
langzaam verbrokkelde in Germaanse ko-
ninkrijken op zijn grondgebied, totdat hier
aan het keizerschap in 476 feitelijk een ein-
de kwam, wist het Oosten van het rijk in
de 5de eeuw alle dreigingen te doorstaan
en zelfs versterkt de volgende eeuw te be-
ginnen. Onbetwist was nu Constantinopels
positie als hoofdstad van dit rijk en prak-
tisch van de hele Laat-Romeinse wereld.
De gevaren van buiten en van binnen: in-
vallen van Germaanse volken, machtsgre-
pen van Germaanse legeraanvoerders in
keizerlijke dienst, zoals die zich in het
Westen manifesteerden, bestonden bij de
overgang naar de 5de eeuw ook voor het
Oost-Romeinse Rijk, maar werden met
enig geluk afgewend of in bloed ge-
smoord. Want gelukkig voor Constanti-
nopel ging de grote stroom van migreren-
de stammen over de Donau en de Rijn
vooral westwaarts, terwijl een anti-
Germaanse stemming in de hoofdstad in
400 tot een onverwacht bloedbad onder de
Gotische hulptroepen leidde. Sindsdien
probeerden de keizers hier minder op
Germanen in hun leger te vertrouwen en

hun troepen aan te vullen met inheemse
lichtingen uit Klein-Azië. Het zou in de
loop van de tijd het eigen, en in zekere zin
‘half-Europese’ karakter van het rijk alleen
maar versterken.

Intussen bleef de stad groeien. Arcadius
legde aan de Mesè het naar hem genoemde
Forum van Arcadius aan, ook dit verfraaid
met een zuil en een beeld van de keizer.
Het was in deze jaren dat ook buiten de
muren van Constantijn cisternen werden
aangelegd, in totaal minstens drie grote,
onbedekte waterreservoirs. Hun aanwe-
zigheid was onder Arcadius’ opvolger,
Thedosius II (408–450), waarschijnlijk de
belangrijkste reden om tot de aanleg van
een heel nieuw stelsel van stadsmuren
over te gaan. Die uitbreiding van de stad,
waardoor het ommuurde gebied nog eens
met een derde vergroot werd, was niet het
gevolg van een enorme bevolkingsgroei,
maar allereerst ingegeven door veilig-
heidsoverwegingen. De watervoorraden
moesten beschermd worden, grondgebied
dat geschikt was voor de verbouw van
voedsel en het houden van paarden dien-
de binnen de versterkingen te liggen. Het
werk werd in feite verricht in één massale
krachtsinspanning in de jaren 413–414 on-
der leiding van Anthemios, praefectus prae-
torio per Orientem en onder de zwakke
Theodosius in feite de belangrijkste be-
stuurder van het rijk in die jaren. Zestien-
duizend burgers, georganiseerd door de
cicuspartijen van de Groenen en de
Blauwen, verrichtten het meeste werk. De
muur verrees over een afstand van onge-
veer zeven kilometer van de Gouden
Hoorn tot de Zee van Marmora. De Gou-
den Poort van Theodosius I werd erin op-
genomen. Aan de stadskant was de muur
zo’n elf meter hoog, aan de buitenkant on-
geveer negen; de breedte bedroeg vier me-
ter. Zesennegentig torens staken er als
evenzovele bolwerken bovenuit. De muur
van Theodosius, zoals hij bekend staat,
was opgetrokken onder dreiging van de
Hunnen. In 447 was het gevaar van die
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kant zo mogelijk nog groter. Bovendien
verwoestte een aardbeving toen grote de-
len van de stadsmuur, terwijl Attila nader-
de. Opnieuw werden duizenden burgers
aan het werk gezet om de gaten te dichten.
Terwijl Attila met grote sommen aan goud
werd afgekocht, verrees een tweede muur
als een extra wal op ongeveer twintig me-
ter vóór de eerste, ruim drie meter hoog en
voorzien van honderdtweeënnegentig to-
rens. Sindsdien was Constantinopel een
onneembare vesting. Aan welke gevaren
het rijk ook nog bloot zou komen te staan,
de vestingstad zelf zou een vast anker blij-
ven, dat alle stormen zou doorstaan – tot-
dat de benden van de Vierde Kruistocht in
1204 de stad zouden overrompelen en een
heel nieuw tijdperk inluiden.

De muren van Theodosius omgaven een
stad én een landelijk gebied van tuinen,
akkers en weiden, en niet te vergeten van
reusachtige waterreservoirs; zij gaven van
verre de hoofdstad ook een aanblik die de
muren van Aurelianus rondom Rome in
de schaduw leek te stellen. Het bevol-
kingsaantal van Constantinopel overtrof
nu zeker dat van Rome en beliep mis-
schien zo’n 200.000. De stad was het mid-
delpunt van een rijk dat steeds meer een
eigen karakter aannam, ook al bleven na-
men en titels en allerlei bestuursinstellin-
gen van het laat-antieke keizerrijk, zoals
die onder Diocletianus en Constantijn tot
stand waren gekomen, voorlopig nog de-
zelfde. Constantinopel was nu een echt re-
geringscentrum met zijn kantoren van mi-
nisters en kanseliers, kazernes van garde-
regimenten en een steeds verder uitdijend
keizerlijk paleis. Onder Theodosius II
kwam daar ook nog een nieuwe culturele
instelling bij: een ‘universiteit’ met in
totaal éénendertig leerstoelen in Griekse
en Latijnse grammatica, retorica, rechten
en filosofie. Zij was bedoeld als christelijke
tegenhanger en vervanger van de nog
oude scholen van Athene en Alexandrië,
ook al zou zij nooit hun roem en weten-
schappelijk belang evenaren.

Constantinopel van de 5de tot de 7de
eeuw: van Oudheid naar Middeleeuwen
Sinds de tweede helft van de 5de eeuw
was Constantinopel de enige metropool in
de wereld die vroeger het Romeinse Rijk
had gevormd. De stad was binnen haar
nieuwe en reusachtige omwalling en met
haar paleizen, pleinen en monumenten en
haar schatten aan oude en nieuwe kunst-
werken waarlijk de basilissa polis, de konin-
gin onder de steden. Tegelijk was haar ka-
rakter veranderd en veranderde het nog
voortdurend, omdat alle laat-antieke ele-
menten tenslotte uit deze christelijke stad
zouden verdwijnen. Dat proces was, zoals
in alle steden van het Romeinse Rijk en
speciaal in de oostelijke helft daarvan, al in
de 4de eeuw begonnen. Aan de ene kant
was het een proces van verval en afbraak.
In de loop van de 4de eeuw waren in ver-
reweg de meeste steden de gymnasia, die
brandpunten van Griekse cultuur, verdwe-
nen, zoals ook de gladiatorenspelen: in
beide gevallen het gevolg van groeiende
onwil en/of verarming aan de kant van de
geldverschaffende elite en van het fulmine-
ren van de kerk tegen deze opzichtige ma-
nifestaties van het heidendom. Evenzo
boetten de dierspelen of jachtpartijen in
het amfitheater in aan omvang en popula-
riteit, al waren hier de economische facto-
ren waarschijnlijk doorslaggevend. Zo ble-
ven in de 5de eeuw alleen de wagenren-
nen over als spectaculair vermaak voor de
massa van de bevolking, wat de betekenis
van de Hippodroom in het Constantinopel
van de 5de en 6de eeuw verklaart. Het an-
tieke theater was eigenlijk al vóór de stich-
ting van de nieuwe hoofdstad een langza-
me dood gestorven; in de laat-antieke we-
reld waren de opvoeringen een vorm van
mime of ballet geworden en vonden zij ge-
woonlijk plaats in de Hippodroom. De
openbare badhuizen herinnerden nog wel
aan de thermen uit de bloeitijd van de
Romeinse urbane cultuur, maar de preken
van kerkelijke zijde tegen de veronderstel-
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de zedeloosheid van die plaatsen voor-
spelden niet veel goeds.

Aan de andere kant betekende de karak-
terverandering van de steden in het alge-
meen en van Constantinopel in het bijzon-
der ook de komst van nieuwe bouwwer-
ken en een nieuwe visie op de inrichting
van de stad en de verhouding tussen parti-
culiere en openbare ruimte. Stichtte
Constantijn de Grote nog maar twee of
misschien drie kerken, onder de volgende
keizers, op Julianus na, werd kerkenbouw
een van de belangrijkste uitingen van de
vorstelijke welgezindheid tegenover de nu
vrijwel uitsluitend christelijke bewoners
van de rijkshoofdstad, als ook van een
nieuw soort vroomheid dat met dergelijke
stichtingen Gods gunst zocht te winnen.
Daar kwam in 463 nog weer een ander
christelijk instituut bij in de vorm van het
klooster van Stoudios, genoemd naar een
patriciër die het bouwwerk op zijn naam
bracht, een klooster dat eeuwenlang het
centrum van het monnikendom van de
hoofdstad zou blijven en als zodanig een
niet te onderschatten culturele en politieke
macht zou vormen, niet zelden als een te-
genwicht tegen de officiële machten van
keizer en patriarch.

Zo werd Constantinopel rond de over-
gang van de 5de naar de 6de eeuw gelei-
delijk een metropool van een eigen type,
Europees noch Aziatisch, niet langer an-
tiek en nog nauwelijks middeleeuws.
Onmiskenbaar was zij de grootste stad in
een wijde omgeving, overtroffen waar-
schijnlijk alleen door steden ver weg in
China, een stad van 200.000 tot 300.000 in-
woners, waar van heinde en ver kooplie-
den over land en overzee hun waren
brachten en gezanten van allerlei vorsten
en stamhoofden hun opwachting maakten.
Hun ontvangsten waren op effect bereken-
de ensceneringen, zodat de vreemdelingen
meestal overdonderd door de pracht en
majesteit van Gods plaatsvervanger op
aarde aan hun lange tocht huiswaarts be-
gonnen. Op die manier dwong het christe-

lijke rijk ook zonder wapengeweld het no-
dige respect af, ook al bleef dat geweld bij
tijden onvermijdelijk. Lange tijd was dat
laatste vooral defensief van karakter, maar
in de 6de eeuw zou Constantinopel zelfs
weer proberen met geweld de belangrijk-
ste bezittingen van het voormalige West-
Romeinse Rijk aan zich te onderwerpen.

Intussen drukten kerken en monniken
steeds duidelijker hun stempel op de stad.
Niet alleen groeide het klooster van
Stoudios uit tot een vestiging van zo’n dui-
zend monniken, ook verrezen alom nieu-
we kerken. Eén daarvan, die van Maria
van Blachernai, markeerde een pelgrims-
oord vlak buiten de muur van Theodosius
aan de Gouden Hoorn. Keizer Anastasius
(491–518) liet er als eerste een paleis bou-
wen, latere keizers zetelden er bij tussen-
pozen, totdat het in de 12de eeuw het gro-
te paleis van de keizers zou worden, toen
natuurlijk omgeven door een eigen muur.
Maar de ijverigste kerkenbouwer was
Justinianus (527–565), de grote keizer van
de 6de eeuw, in menig opzicht de laatste
Romeinse keizer en de eerste Byzantijnse.

Onder Justinianus bereikte het vanuit
Constantinopel geregeerde rijk zijn groot-
ste omvang en de stad zelf haar hoogste
inwonertal. Noord-Afrika, Italië en delen
van Zuid-Spanje werden in nu eens ge-
makkelijk dan weer zeer moeizaam verlo-
pende oorlogen op Vandalen, Ostrogoten
en Visigoten veroverd en bij het rijk ge-
voegd. Perzië in het Oosten en allerlei
vazalstaatjes in de Kaukasus werden tot
voordelige verdragen gedwongen. Talloze
steden werden door de keizer op ‘s rijks
kosten van versterkte ommuringen voor-
zien; kloosters en kerken verrezen her en
der en vooral in de hoofdstad. De keizer
gedroeg zich in alle opzichten als de door
God gezondene, verantwoordelijk voor het
aan hem toevertrouwde rijk dat in principe
aan het oude imperium Romanum iden-
tiek was, voor het materiële welzijn van
zijn bewoners en niet minder voor het juis-
te, theologisch verantwoorde, geloof van
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die laatsten. De keizer bemoeide zich over-
al mee en niet het minst met kerkelijke
problemen. Maar keizerlijke dwang en
door de regering gemanipuleerde concilies
konden de twisten over de natuur van
Christus niet doen ophouden en daardoor
botsingen met de Latijnse kerken onder
leiding van Rome noch de verwijdering
van Egyptische en Syrische christenen uit-
eindelijk voorkomen. Intussen verdwenen
de Romeinse trekken van het rijk en mani-
festeerde het zich steeds sterker als een ei-
gen nieuwe staat. Diverse beambten en be-
stuurlijke instellingen op rijksniveau ver-
dwenen onder of vlak na Justinianus’ rege-
ring; Latijnse titels maakten plaats voor
Griekse. De grote codificatie van het
Romeinse recht die deze keizer tot stand
bracht markeerde tevens een eindpunt,
want nieuwe wetten werden al onder
Justinianus in het Grieks uitgevaardigd.

Blijvende roem verwierf de keizer met
zijn kerkenbouw en in de hoofdstad zelf
speciaal met de bouw van een nieuwe kerk
voor de Hagia Sofia of Heilige Wijsheid.
De eerste kerk van die naam was bij het
Nika-oproer van 532 in vlammen opge-
gaan, maar de kathedraal werd indruk-
wekkender dan ooit herbouwd. Het acht-
hoekig grondplan was al eerder in de klei-
nere kerk van de Heilige Sergios en
Bakchos toegepast, maar vond nu een
grootser bestemming. Erboven verrees een
koepel op een krans van ramen waardoor
het licht naarbinnen viel, zodat hij op het
zonlicht leek te drijven. Toen de keizer
voor het eerst de ruimte betrad zou hij ge-
mompeld hebben: ‘Salomo, ik heb u over-
troffen!’

Maar ‘s keizers laatste jaren werden ver-
somberd door tegenspoed. In 542 werd de
stad getroffen door de grootste ramp uit
haar geschiedenis: een pestepidemie, die
vrijwel zeker een epidemie van de builen-
pest was en als zodanig de eerste manifes-
tatie van die ziekte in de Europese geschie-
denis, sloeg onder de misschien 300.000 in-
woners genadeloos toe. Bij duizenden wer-

den de lijken de stadspoorten uitgereden
en in massagraven gestort. Het werd een
demografische ramp die de hoofdstad niet
meer te boven kwam. Nooit meer zou haar
inwonertal de omvang van voor 542 berei-
ken. Enkele jaren later begonnen de plun-
dertochten van Slavische stammen van
over de Donau op het grondgebied van het
rijk. De muren van Theodosius moesten
meer dan eens de barbaren trotseren.
Verwoestingen en ontvolkingen op de
Balkan volgden. De militaire en financiële
hulpmiddelen waren, na alle oorlogen in
het Westen en de bouw van de Hagia Sofia,
nu zo goed als uitgeput. Zo liep de zomer
van Justinianus in herfsttij af, waarna, zo’n
vijftien jaar later, de winter inviel.

Vanaf ongeveer 580 namen de invallen
van de Slaven de vorm aan van volksver-
huizingen en permanente vestigingen.
Praktisch heel de Balkan, op enkele ver-
sterkte steden als Thessalonica en
Constantinopel na, veranderde in een bar-
baars ‘Slavinia’ dat zich voorlopig aan het
gezag van de keizerlijke regering onttrok.
Keizer Mauricius (582–602) deed wat hij
kon, maar wist het tij niet te keren. Onder
zijn opvolger braken in het Oosten de
Perzen door tot ver in Klein-Azië, in
Palestina en Egypte. Het rijk kromp ineen,
omdat ook al de veroveringen in Italië en
Zuid-Spanje binnen enkele jaren na
Justinianus’ dood verloren gegaan waren.
Wel wist de energieke Heraclius (610–642)
de Perzen terug te slaan en in triomf de ge-
roofde relikwie van het Heilige Kruis naar
de hoofdstad terug te brengen, maar die
overwinning werd nog tijdens zijn rege-
ring uitgewist door de opmars van de
Arabieren. In 634 begonnen zij met hun in-
vallen in Syrië en Palestina, in 640 in
Egypte. Nog voor het einde van de eeuw
zouden alle Afrikaanse en op Anatolië na
alle Aziatische gebieden van het rijk – dat
zich nog steeds het rijk der ‘Romeinen’
bleef noemen – voor goed verloren gaan.
Het was een verandering die van verstrek-
kende betekenis was. Het Romeinse Rijk,
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ingekrompen tot delen van Klein-Azië,
de Balkan, stukjes Italië en enkele eilan-
den, werd nu definitief een Grieks rijk met
een eigen, middeleeuws karakter. De laat-
ste resten van de bestuursstructuren van
het Romeinse Rijk verdwenen, de hoofd-
stad Constantinopel kreeg een andere aan-
blik. Haar inwonertal moet kort na 600 tot
minder dan 100.000 zijn gedaald; de stad
was een verzameling wijken en ‘dorpen’,
afgewisseld met tuinen en velden, achter
de voorlopig onneembare muren van
Theodosius. Sinds de Perzische inval in
Egypte was in 618 de officiële graanimport
uit dat gebied gestaakt. Theaters en open-
bare badhuizen verdwenen. Voor die laat-
ste kwamen kleine particuliere badhuizen
in de plaats, waar men tegen betaling in af-
gezonderde cellen warme baden kon ge-
nieten, maar waaruit het sociale element
zoals dat de antieke thermen had geken-
merkt, was verdwenen. In het algemeen
was het karakter van de antieke stad teloor
gegaan. De openbare ruimten in de vorm
van pleinen en de brede Mesè, om maar te
zwijgen van de Hippodroom en andere
openbare gebouwen, werd voortaan gro-
tendeels in beslag genomen door particu-

liere woningbouw aan nauwe straten en
stegen. De wagenrennen vonden nog
slechts voor een geselecteerd publiek
plaats, als een fossiel onderdeel van de kei-
zerlijke hofrituelen. Eigenlijk waren alleen
de kerken nog publieke ruimten. Begraven
deed men voortaan ook daar en niet langer
buiten de stad, zoals de antieke norm ge-
weest was. Constantinopel werd middel-
eeuws.
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Op 18 september van het jaar 324 versloeg
Constantijn de Grote (306–337) zijn tegen-
strever Licinius in de slag bij Chrysopolis.
Door deze overwinning verkreeg Constan-
tijn de oostelijke rijkshelft en werd hij de
enige heerser over het Romeinse Rijk
(afb. 1). Nauwelijks twee maanden later,
op 8 november, werd uitvoering gegeven
aan zijn besluit het niet ver van Chryso-

polis gelegen Byzantium naar hemzelf
Constantinopel te noemen. In een ceremo-
nie van consecratio en limitatio werd
Constantinopel officieel gesticht en wer-
den de grenzen van de stad aangegeven.
Zo’n zes jaar na de officiële stichting werd
op 11 mei 330 de stad met grote feesten of-
ficieel ingewijd (dedicatio). De stichting van
Constantinopel en de christianiseringspoli-
tiek hebben Constantijn blijvend bekend-
heid opgeleverd. Overigens schijnt
Constantijn geaarzeld te hebben of hij de
naar hem genoemde stad op de plaats van
Byzantium zou moeten stichten. Laat-an-
tieke auteurs noemen ook als locatie
Sirmium, Serdica en Thessalonica voor de
stad van Constantijn; zelfs Troje wordt in
latere bronnen genoemd. Constantinopel
zou in korte tijd uitgroeien tot een van de
grootste en belangrijkste steden van de
laat-antieke wereld. Belang en welvaart
van de stad zijn vooral te danken aan de
aanwezigheid van het keizerlijk hof met
zijn bureaucratie en het feit dat na de split-
sing van het Rijk in 395 in een oostelijk en
westelijk deel Constantinopel de hoofd-
stad werd van het Oostromeinse, later
Byzantijnse, Rijk.

Waarom een nieuwe stad?
Men kan zich afvragen wat de redenen
zijn geweest die Constantijn hebben doen
besluiten een nieuwe stad aan de
Hellespont te stichten. Waren dat religieu-
ze of strategische redenen? Of kwam de
stichting voort uit anti-Rome gevoelens bij
Constantijn? Een dergelijke vraag is niet
makkelijk te beantwoorden, ook al omdat

Afb. 1. Monumentale marmeren kop van Constantijn,
gevonden in de Basilica van Maxentius (later: van
Constantijn) te Rome (Capitolijnse Musea, Rome).

Constantijn de Grote en de
stichting van Constantinopel

Jan Willem Drijvers
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de bronnen niet eenduidig zijn over
Constantijns motieven. Toch is het de
moeite waard te pogen een antwoord op
deze vraag te geven.

De stichting van de stad heeft in eerste
instantie alles te maken met de overwin-
ning op Licinius. Het was vanaf de helle-
nistische tijd bepaald niet ongebruikelijk
dat ter herinnering aan een overwinning
de overwinnaar op of bij de plaats waar de
overwinning was behaald een stad stichtte
en deze naar zichzelf noemde. De stichting
van Constantinopel past daarmee in een
eeuwenlange traditie en de stad mag be-
schouwd worden als een monument ter
herdenking van de victorie behaald bij
Chrysopolis. De stad kan daarom ook ge-
zien worden als monument voor Constan-
tijn zelf. Maar dit kan niet de enige reden
zijn geweest. Met de verovering van het
oostelijk deel van het Rijk ontdeed
Constantijn zich niet alleen van een pro-
bleem, namelijk zijn tegenstrever Licinius,
maar hij kreeg er ook problemen bij. Eén
probleem vormde de onrust op de Balkan
en aan de Donaugrens, alsmede de verant-
woordelijkheid die Constantijn nu had
voor de oostgrens, waar de Perzen een
voortdurende dreiging betekenden. Om
die reden had Constantijn behoefte aan
een strategisch gunstig gelegen stad, van-
waaruit hij snel kon optrekken naar het
Oosten, de Donau, de Balkan en ook het
westelijk deel van het Rijk. De ligging van
Byzantium had deze strategische voorde-
len. De plaats lag bovendien aan zee en
had natuurlijke havens. Deze laatste waren
niet alleen strategisch, maar ook econo-
misch van belang. Met name Byzantiums
gunstige ligging aan de Hellespont moet
voor Constantijn doorslaggevend zijn ge-
weest Bvzantium te verkiezen boven plaat-
sen als Sirmium, Serdica en Thessalonica.
Bijkomend voordeel van Byzantium was,
dat het – sinds het door Septimius Severus
weer was opgebouwd – een behoorlijke in-
frastructuur bezat.

Naast de bovengenoemde redenen wordt

ook vaak genoemd dat Constantijn als
propagandist van het christelijk geloof een
christelijke hoofdstad wenste. Vooral
Eusebius, die kort na de dood van
Constantijn een Vita Constantini heeft ge-
schreven, wil ons doen geloven dat
Constantinopel als typisch christelijke stad
is gesticht. Volgens Eusebius was er niets
in Constantinopel dat naar de oude tradi-
tionele culten verwees en is de stad aan de
god van de martelaren, dat wil zeggen de
christelijke god, gewijd. Dit beeld is door
latere christelijke auteurs overgenomen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld in de Historia
Ecclesiastica van de 5de-eeuwse auteur
Sozomenus lezen, dat God aan Constantijn
was verschenen om hem op te dragen
Constantinopel te stichten en een duidelijk
christelijk stempel op de stad te drukken.
Het plan van een christelijke stad moet
evenwel geleidelijk zijn ontstaan en hangt
nauw samen met Constantijns verstoorde
relatie met Rome en de Romeinse senato-
renstand.

Tot aan het jaar 326 heeft Constantijn
vastgehouden aan Rome als traditionele
hoofdstad van het Rijk, ondanks de decen-
trale ligging van de stad en het feit dat de
keizer er nauwelijks resideerde. In Rome
gaf hij uitvoering aan zijn beleid van chris-
tianisering door het bouwen van kerken,
zoals de (oude) St. Pieter en de St. Jan van
Lateranen. Ook heeft Constantijn tot aan
326 het plan gehad zich in Rome te laten
begraven. Zijn sarcofaag, waarin later zijn
moeder Helena is begraven en die zich nu
in één der Vaticaanse musea bevindt, en
zijn mausoleum waren al gereed. In 326
bezocht de keizer Rome ter viering van
zijn twintigjarig ambtsjubileum, de
Vicennalia. Constantijns weigering de gang
te maken naar de tempel van Jupiter op
het Capitool heeft er toe geleid, dat zijn re-
latie met de senatoren van Rome – die toch
al niet veel op hadden met het beleid van
christianisering – ernstig verstoord raakte.
Een interne crisis in de keizerlijke familie,
waarbij Constantijn zijn echtgenote Fausta
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en zijn oudste zoon Crispus liet ombren-
gen (afb. 2), zal de achting voor de keizer
bij de senatorenstand niet hebben doen
toenemen. De gebeurtenissen in 326 in
Rome, waarvan we overigens geen helder
beeld hebben, moeten Constantijn tot de
conclusie hebben gebracht dat Rome wel-
iswaar aeterna werd genoemd, maar ook
tot het verleden behoorde en geen toe-
komst had. In 326 liet Constantijn Rome
letterlijk en figuurlijk achter zich. Het is
vanaf dan dat hij zich met volledige toe-
wijding op Constantinopel gaat richten en
het idee ontstaat Constantinopel de chris-
telijke tegenhanger van het traditionele,
pagane Rome te maken. In 326 wordt
Constantinopel voor het eerst in de bron-
nen ‘Nieuw Rome’ genoemd. Vrij snel ra-
ken ook de termen secunda Roma en altera
Roma ingeburgerd ter aanduiding van
Constantinopel.

Er lijkt al met al een complex aan motie-

ven te zijn geweest om Constantinopel te
stichten en de plaats tot een van de belang-
rijkste hoofdsteden van het Romeinse Rijk
te maken.

Concurrent van Rome
Constantijn liet zijn stad duidelijk de con-
currentie aangaan met Rome. Dit blijkt wel
uit het feit dat het nieuwe Rome is ge-
bouwd en bestuurlijk ingericht naar analo-
gie van het oude Rome. Constantinopel is
als Rome de ‘stad van de zeven heuvelen’,
waarvan één het Capitool wordt genoemd.
Als Rome was ook Constantinopel inge-
deeld in veertien regiones onder leiding
van een curator. Ook Constantinopel had
een Senaat. De senatoren van Constantino-
pel waren evenwel qua status niet gelijk
aan die van Rome; de laatsten waren claris-
simi, terwijl de eersten slechts clari waren.
De bevolking van de nieuwe stad profi-
teerde evenals de populus Romanus van

Afb. 2. De grote Leidse camée: Constantijn, Faustina en Crispus (Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet).
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gratis graanuitdelingen. Constantinopel
had net als Rome een praefectus annonae,
een praefectus vigilum en vanaf 359 een
praefectus urbi. Reeds vanaf 326 bezat
Constantinopel zijn eigen munt, waar on-
der andere munten werden geslagen die
Constantijns stad als nieuwe metropool
van het Rijk propageerden.

Ook de bouwwerken gaven Constantino-
pel de allure van een rijkshoofdstad. Er
verrees een keizerlijk paleis dat, zoals in
Rome, in directe verbinding stond met de
keizerlijke loge (kathisma) in het hippo-
droom; dit circus had 50.000 zitplaatsen. Er
was een forum Constantini dat gedomi-
neerd werd door een grote porfieren zuil
met daarop een bronzen beeld van
Constantijn zelf. Er waren stoa’s die de in-
gang van het paleis verbonden met het fo-
rum; op het forum bevond zich het million,
het equivalent van het milliarium aureum
op het Romeinse forum, het beginpunt van
het netwerk van wegen. Er was natuurlijk
een senaatsgebouw en een openbaar bad-
huis dat het Zeuxippon wordt genoemd.
Uiteraard was de stad beschermd door een
muur. Ook liet Constantijn in Constantino-
pel kerken bouwen. Deze bevonden zich
niet aan de rand van de stad, zoals in
Rome, maar in het centrum. Deze kerken
gaven Constantinopel een christelijke allu-
re. Er is een drietal kerken waarvan we
weten dat de bouw begonnen is ten tijde
van Constantijn: de Hagia Eirene, de
Hagia Sophia en de kerk van de Heilige
Apostelen. In de laatste kerk is Constantijn
zelf, als dertiende apostel, bijgezet. Uit de
Vita Constantini (4.36) weten we dat
Constantijn per brief bij Eusebius maar
liefst vijftig bijbels had besteld voor de
nieuw gestichte kerken. Het christelijke ka-
rakter van de stad komt ook tot uiting in
de wijdingsdatum van de stad, 11 mei. Het
was de herdenkingsdatum van de heilige
Mocius, een christelijke martelaar uit
Byzantium die tijdens de vervolgingen on-
der Diocletianus voor zijn geloof was ge-
storven.

De bouw van de nieuwe stad
Constantinopel was een grootschalig ge-
plande stad. Het door Constantijn afgeba-
kende gebied omvatte zo’n 700 ha en dat is
drieënhalf keer zo groot als Byzantium
was. De bouwactiviteiten moeten enorm
geweest zijn en de aanleg van de stad heeft
werk opgeleverd voor duizenden architec-
ten en bouwvakkers. Niet alleen moesten
er paleizen, bestuursgebouwen en kerken
worden ontworpen en gebouwd, maar ook
huizen voor de nieuwe inwoners. Het is
dan ook zeer onwaarschijnlijk dat bij de in-
wijding in 330 de aanleg van Constantino-
pel voltooid was. De bouwactiviteiten
moeten nog lange tijd daarna zijn doorge-
gaan. De bouw van de nieuwe rijkshoofd-
stad moet een vermogen hebben gekost;
kosten noch moeiten schijnen te zijn ge-
spaard, wat aanleiding gaf tot kritische op-
merkingen door sommige laat-antieke au-
teurs. De schatkist van de in 324 bij
Chrysopolis verslagen Licinius zorgde
voor een deel van de financiering en het is
goed mogelijk dat – zoals sommige bron-
nen meedelen – een speciale belasting voor
de bouw van de stad is ingesteld. Vele ste-
den in het oostelijk deel van het Rijk moe-
ten hebben geleden onder de bouw van
Constantinopel. De 4de-eeuwse auteurs
Eusebius (Vit. Gonst. 3.54) en Hieronymus
(Chron. a.330) delen mee dat bouwmateria-
len en vooral marmeren en bronzen beel-
den overal werden weggehaald om
Constantinopel te verfraaien. Vele van de-
ze beelden zijn godenbeelden geweest en
daarom pagaan van karakter. Zo was het
beeld van de keizer op de hierboven ge-
noemde porfieren zuil oorspronkelijk een
beeld van de god Helios.

De snelle bouw van de stad had tot ge-
volg dat de degelijkheid van huizen en ge-
bouwen te wensen overliet. Sommige
moesten al snel weer worden afgebroken
of gerepareerd vanwege ondeugdelijke
constructie. De nieuwe inwoners van
Constantinopel kwamen overal vandaan.
Velen die meegewerkt hadden aan de



68

bouw van de stad, zullen er zijn blijven
wonen. Het feit dat het keizerlijk hof in de
4de eeuw regelmatig in Constantinopel
neerstreek en er vanaf het einde van de
eeuw zelfs permanent gevestigd was, heeft
velerlei volk aangetrokken: bestuurders,
handelaren, soldaten, werklozen etc. Eén
bron meldt overigens dat de meeste nieu-
we inwoners van Constantinopel dronk-
aards waren.

Met de stichting van Constantinopel
kreeg het Romeinse Rijk er een nieuwe
hoofdstad bij. Waar Roma Aeterna gemargi-
naliseerd raakte en door bijna geen keizer
meer bezocht werd, verkreeg het Tweede
Rome een centrale plaats in het Rijk en
mocht het zich verheugen in een warme
belangstelling van alle keizers van de Late

Oudheid. Veelzeggend voor de positie van
de beide steden is dat Constantijn, die zijn
Decennalici en Vicennalia in Rome had ge- 
vierd, in 336 de feestelijkheden rond zijn
dertigjarig ambtsjubileum, de Tricennalia,
in Constantinopel liet plaatsvinden.
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Constantijn, de tolerante
De geur van heiligheid, die Constantijn de
Grote omzweefde vanaf het ogenblik, dat
zijn sympathie voor de christenen duide-
lijk werd, vertroebelt tot op de dag van
vandaag het zicht op de historische per-
soon, die in de eerste plaats Romeins im-
perator was. Een wonder is dat niet, want
het propagandistische geschrift van zijn
‘lijftheoloog’ en panegyrist, Eusebius van
Caesarea, bekend als De Vita Constantini,
doet alles om de lezer zijn richtingwijzers
te laten volgen, met het doel, Constantijn
als meest christelijke keizer voor te stellen,
en de cursorische lezer bevestigt maar al te
graag het gelijk van de kerkvader – vooral
als dat ook zijn eigen gelijk is.

En toch, als men bepaalde passages in de
Vita zorgvuldig leest, wordt het beeld van
de christelijke keizer behoorlijk genuan-
ceerd; niet, dat zijn christelijke sympathie-
en daardoor meteen verdacht worden,
maar ze krijgen wel een belichting, die op
het toneel minder schaduwen laat vallen.

Met zoveel woorden vertelt Eusebius
(Vita 1,27), dat de keizer geen vertrouwen
meer had in de oude goden:

Constantijn zocht een god als helper, omdat
zonder goddelijke hulp zelfs de beste legers
niets vermogen. Hierover nadenkend realiseer-
de hij zich, dat van de vroegere machthebbers
zij, die hun hoop op meer goden gevestigd had-
den, hen koesterend met plengoffers, offeran-
des en wijgeschenken, eerst bedrogen waren
door welgevallige voorspellingen en veelbelo-
vende orakelspreuken, en vervolgens een onge-
lukkig einde vonden, zonder dat een van hun

goden hun bijstond om ze van de godgewilde
ondergang te redden. Alleen zijn vader was de
tegenovergestelde weg ingeslagen, had hun
dwaling verworpen en de zich boven alles be-
vindende god zijn leven lang geëerd en in hem
redder en bewaker van zijn keizerschap en
bron van alle goeds gevonden. Dit alles over-
legde Constantijn bij zichzelf en bedacht, dat de
anderen hun vertrouwen in het grote aantal go-
den gesteld hadden en daarom in des te groter
verderf waren terechtgekomen, terwijl de god
van vaderskant aan zijn vader talrijke duidelij-
ke blijken van zijn macht had gegeven. Zich ij-
del bezighouden met de goden die niets waren
en na zo overtuigende bewijzen af te dwalen
zag Constantijn als een daad van dwaasheid.
Hij besloot alleen de god van zijn vader te eren.

We kunnen niet veel meer uit de tekst le-
zen dan dat Constantijn zijn tolerantie van
huis uit had meegekregen (we weten van
elders, dat zijn vader Constantius een te-
genstander van de christenvervolgingen
was); dat de oude goden ‘militair’ verstek
hadden laten gaan, ja, dat het langzamer-
hand bijna al te syncretistische samenstel
van de Romeinse godsdienst het wel erg
moeilijk maakte voor het juiste succes de
juiste god aan te roepen; en dat het voor
een keizer derhalve een volstrekt legitieme
daad was naar een god te zoeken die weer
echt en volop aan de kant van de Romei-
nen zou staan. Misschien is zelfs de sug-
gestie gerechtvaardigd, dat ook voor het
‘oude’ Rome het christendom niet een
a priori verworpen optie binnen het be-
staande pantheon geweest zou zijn, als er
niet vier fundamentele bezwaren aan de
christenen gekleefd hadden: het waren er
te veel, ze waren over het algemeen te

Een keizer bouwt zijn eigen Rome
Stadsvernieuwing in
Constant iniaans perspectief

Herman Hennephof
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arm, ze hielden zich te afzijdig, en, maxima
culpa, ze wilden niet aan de keizercultus
meedoen.

Natuurlijk wil Eusebius duidelijk maken,
dat de keizer, voor de theoloog die
Eusebius was onvermijdelijk sub specie ae-
ternitatis, de enig juiste keuze heeft ge-
maakt, maar hij is ook eerlijk of naïef ge-
noeg impliciet toe te geven, dat er van
christelijke overtuiging bij Constantijn nog
geen sprake kon zijn, want enige hoofd-
stukken verder (Vita 1,37), wanneer hij net
het verhaal van Constantijns visioen heeft
weergegeven, meldt hij, dat de keizer over
het christendom eigenlijk alles nog te leren
heeft

De keizer riep de ingewijden (‘mustai’) in de
woorden van deze god (die van het visioen) bij
zich en vroeg hen, wie dan wel [deze?] god was
en wat de zin was van het teken in het door
hem waargenomen visioen. Zij antwoordden,
dat het om [een?] god ging, de eniggeboren
zoon van de ene en enige God, en het versche-
nen teken was het symbool van de onsterfelijk-
heid, een trofee van de overwinning op de
dood, die hij behaald had, toen hij eens op de
aarde was verschenen. Zij informeerden hem
ook over de oorzaken van deze afdaling door
hem nauwkeurig de goddelijke ‘economie’ ten
aanzien van de wereld uiteen te zetten.

Constantijn neemt dan zelf het initiatief
zich op de goddelijke lectuur (ta enthea
anagnosmata) toe te leggen: ‘Daarna maakte
hij zich op, vol goede hoop op God, de
dreiging van het tyrannieke vuur
(Licinius) te blussen.’

Hoezeer de keizer een god behoefde, die
hem vooral op het slagveld terzijde zou
staan, moge ten slofte blijken uit het zon-
dagsgebed waartoe hij zijn soldaten ver-
plichtte en waarvan we de tekst eveneens
bij Eusebius aantreffen (Vita IV, 20):

U alleen kennen wij als God, u als heerser (basi-
leus), u roepen wij aan als helper. Van u ontvin-

gen wij de overwinningen, door u waren wij
sterker dan onze vijanden. U weten wij dank
voor eerdere weldaden, op u hopen wij als ge-
ver van nog komende. Uw smekelingen zijn
wij: wij bidden u onze heerser (basileus)
Constantijn en zijn gode geliefde zoons in een
zeer lang leven gezond en zegevierend voor
ons te behouden.

Had de tekst er veel anders uitgezien, in-
dien bijvoorbeeld de god Mars de Romei-
nen duidelijker zichtbaar in zijn hart had
gesloten?

Maar de keizer leerde snel, en grondig.
Het is nogmaals Eusebius, die ons, na een
exposé over Constantijns ijver in het ge-
bed, verhindering van de ‘afgodendienst’
en instelling van de zondag als ‘eredag’ in
het hele Rijk, vertelt, dat de vorst een keer
bisschoppen te gast had en zich uitliet in
die zin, dat hij, Constantijn, ook zelf een
bisschop was (Vita IV, 24): ‘U bent bis-
schoppen van degenen die binnen de Kerk
zijn, ik ben, dunkt me, door God aange-
steld als bisschop van allen daarbuiten.
En hij zag daadwerkelijk toe (epeskopei) op
allen die door hem geregeerd werden, hen
aanzettend naar mogelijkheid een vroom
leven na te streven.’

Kortom, het lijkt voor de ‘Entmythologi-
sierung’ van de geschiedenis belangrijk in
keizer Constantijn vóór alles een Real-
politiker te zien, die om heel uiteenlopen-
de redenen een volstrekt nieuwe start voor
het Romeinse Rijk wilde maken. Van huis
uit vervuld met sympathie voor de god
der martelaren, en daarom wellicht tevens
meer of minder gecompromitteerd; met de
groei en de stabilisering van de christelijke
kerk voor ogen; voor korte tijd, na 326,
zelfs gebrouilleerd met senaat en volk van
Rome door de keizerlijke absentie bij een
godsdienstig ceremonieel; wensend het
Oosten voor het Rijk te behouden, waar
het Westen feitelijk al in zoveel andere
handen was overgegaan: wat lag voor een
Romeins keizer meer voor de hand dan
voor al deze problemen één oplossing te
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zoeken: een nieuw middelpunt voor een
nieuw stuk Romeinse geschiedenis?

Constantijn, de vooruitblikkende
Aan keizerresidenties buiten Rome was de
laatste eeuw geen gebrek geweest: Trier,
Milaan, Nikomedeia, Spalato, om er maar
enkele te noemen. Constantijn kon maar
moeilijk kiezen: het Westen kwam eigen-
lijk niet meer in aanmerking, en de ooste-
lijke residenties waren, voor een nieuw be-
gin, te zeer verbonden met de anti-christe-
lijke gewelddadigheden van zijn voorgan-
ger Diocletianus. Op zijn lijstje had de kei-
zer Serdica (nu Sofia) staan, Sigaion in de
vlakte van Troje (waar de ‘stamvader’ van
Rome, Aeneas, vandaan kwam), Thessa-
loniki en Chrysopolis (het huidige Üskü-
dar op de Aziatische kust van de Bospo-
rus). Waarom uiteindelijk de keus op het
tegenoverliggende Byzantion viel, is niet
op andere wijze bekend dan via een legen-
de: toen Constantijn al in Chrysopolis aan
het bouwen was, zouden adelaars de tou-

wen, volgens een andere versie kleine
bouwstenen, naar de Europese kant heb-
ben gevlogen, een evident goddelijke aan-
wijzing, dat daar de keizerstad moest ko-
men. Op dat moment zou Constantijn, we-
derom volgens een legende, persoonlijk
met zijn lans het tracé van de nieuwe stad
hebben getrokken: dan zijn we in het jaar
324.

Het is waarschijnlijker, dat Constantijn
zich heeft laten overtuigen door de veruit
strategischer ligging van de stad aan de
Europese kant: ook daar gold de positie als
knooppunt van Noord-Zuid en Oost-West,
maar het bevond zich aan de vertrouwde
zijde. Meegespeeld kan hebben, dat het
oude Byzantion al een keer door een
Romeinse keizer, Septimius Severus, na
met verwoesting gestraft te zijn voor loya-
liteit aan de verkeerde persoon (Pescen-
nius Niger), op bijna twee keer zo groot
grondgebied herbouwd was. Dat de keizer
op de eerste blik al getroffen was door de
gelijkenis met Rome in de zeven heuvels

Afb. 1. Oriëntatiekaart met de heuvels.
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van de landtong, is niet erg aannemelijk:
de Constantijnse stad omsluit er immers
maar vier (afb. 1). Wel kan als vaststaand
worden aangenomen, dat Constantijn, op
het moment dat hij met zijn ‘bouwteam’
het tracé voor zijn Stad ontwierp, niet
meer zomaar een keizerlijke residentie, zo-
als zijn voorgangers die hadden gebouwd,
in gedachten had. Zijn doel moet hem toen
al duidelijk voor ogen hebben gestaan: een
Romeinse stad te creëren op hetzelfde ni-
veau als Rome, met Romeinen (Rhomaioi,
want Byzantion was griekstalig) als bewo-
ners, een stad, die tegelijk keizerlijke resi-
dentie én hoofdstad van het Rijk zou zijn,
en daarenboven nog, door haar uitzonder-
lijke schoonheid, keizerin der steden, kort-
om, dé Stad. In de jaren 327/328 verbleef
Constantijn dan ook in zijn stad om erop
toe te zien, dat die zich zou kunnen ont-
plooien tot het administratieve en financië-
le, het politieke en het religieuze centrum
van het ene ongedeelde Romeinse Rijk.
De periode, dat Byzantion één grote

bouwput was, moet zich hebben uitge-
strekt van 324 tot 336, het laatste jaar van
Constantijns bouwactiviteiten: dat er soms
‘noodbouw’ gepleegd werd (volgens de
kritiek van de niet-christelijke historicus
Zosimos uit de 5de eeuw), kan geen ver-
wondering wekken. Wel is het zeker, dat
er hard en snel gewerkt werd, en dat de
nieuwe stad in 330 tenminste zover klaar
was, dat de inwijding en de naamgeving,
stad van Constantijn, Konstantinoupolis,
konden plaatsvinden (op 11 mei). Voor die
gelegenheid gaf de keizer een gouden me-
daillon uit (afb. 2), geslagen in de nieuwe
keizerlijke Munt in het paleis, en het volk
vierde veertig dagen feest, gedeeltelijk ge-
concentreerd op het Forum (de Foros
Konstantinou), gedeeltelijk in de Hippo-
droom, de pendant van de Circus Maxi-
mus in Rome. Heidense en christelijke
rituelen en festiviteiten wisselden elkaar
af of liepen synchroon: daarmee was
Constantijns Rome als de navel van een
nieuwe oikomnene een feit. Onder de zuil

Afb. 2. Het gouden medaillon van 330.
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van Constantijn op het Forum lag in ieder
geval de bescherming van de stad voor al-
tijd, het uit Troje afkomstige, uit Rome
overgebrachte Palladium. Dat deze be-
schermfunctie door de Constantinopolitani
geleidelijk aan geheel werd overgedragen
op de keizer, die met zijn standbeeld als
onoverwinnelijke zonnegod (met, zoals de
legende wil, zeven spijkers van het Kruis
als stralenkrans om het hoofd) de zuil be-
kroont, zegt veel over de hardnekkigheid
van apotheoses ook in christelijke context.
Het zegt ook iets over de behoedzaamheid
van de keizer in de richting van anders-
denkenden.

Het sprak niet vanzelf, dat een stad, vol-
gens een grootse idee ontworpen en met
de daarbij passende infrastructuur uitge-
rust, volgens autonome processen tot het
door de keizer beoogde doel zou uitgroei-
en. Tal van maatregelen maakten daarom
deel uit van de planning: in de eerste
plaats moest de erbij gewonnen ruimte
(ca. 4,5 km2, zodat het totale oppervlak van
Constantijns stad 6 km2 besloeg) bevolkt
worden en het spreekt vanzelf, dat de be-
volkingspolitiek parallel moest lopen aan
de keizerlijke ideologie. Dat vereiste het
aantrekken van senatoren en een enorm
bestuurlijk en uitvoerend apparaat, waar-
voor Byzantion slechts beperkt het poten-
tieel kon leveren. Er waren architecten,
‘aannemers’ en handwerkslieden van alle
mogelijke beroepen nodig, wijkagenten,
personeel voor stadsverfraaiende, culture-
le, sociale en andere voorzieningen, en niet
te vergeten circusfacties zoals in Rome.
Hoe dit allemaal tot stand kwam, weten
we nauwelijks: we kunnen het hoogstens
met het computerspel Simcity proberen na
te doen, mutatis mutandis.

Zoveel is zeker, dat Constantijn de ver-
huizing van rijksgenoten naar het nieuwe
Rome op alle mogelijke manieren aantrek-
kelijk heeft gemaakt. Door belastingvoor-
delen en emolumenten voor architecten en
bouwheren; door de zgn. panes aedium, een
gegarandeerde dagelijkse broodgift, ge-

bonden aan een nieuwgebouwd huis; door
een algemene gratis of in ieder geval sterk
door de overheid gesubsidieerde uitrei-
king van graan aan alle geregistreerde bur-
gers, vanaf 332; door de aan landeigenaren
in Klein-Azië opgelegde verplichting ook
een stadresidentie te bouwen; door, al is
dat een oncontroleerbaar verhaal, voor
Romeinse notabelen uit de keizerlijke geld-
zak in de Stad een replica van hun oor-
spronkelijke huis te bouwen.

Het spreekt bijna vanzelf, dat deze gun-
sten werden afgeschaft, toen, in de tweede
helft van de 4de eeuw, de spontane aan-
zuigkracht van de keizerstad zo sterk
werd, dat het Constantijnse areaal uit zijn
voegen barstte en een nieuwe uitbreiding
niet lang op zich kon laten wachten.

Constantijn, de planner
Zoals gezegd besloeg de Constantijnstad
zo’n 6 km2, en het zou ons interesseren te
weten, hoeveel personen deze ruimte be-
vatte na de bevolkingsmaatregelen van de
keizer. Helaas is iedere gissing een slag in
de lucht. Wat we weten, is het volgende.

Naar het voorbeeld van Rome verdeelde
de keizer zijn stad in 14 districten (regio-
nes), waarvan er overigens twee tot al ou-
dere, buiten de muren gelegen wooncentra
behoren: de Blachernen en Sykai (Pera)
(afb. 3).

Die regiones zijn ongelijk van grootte, niet
omdat Constantijn niet boven het getal van
14 wilde uitkomen, maar omdat de topo-
grafische gesteldheid van vooral de distric-
ten 10,11 en 12 niet bevorderlijk was voor
dichte bebouwing. Het was waarschijnlijk
het gebied van de grotere villa’s met tui-
nen, hoewel deze ook in de lager genum-
merde wijken niet zullen hebben ontbro-
ken.

De districten waren op hun beurt onder-
verdeeld in vici ofwel geitoniai (het best te
vergelijken met ons postcodenummer),
waar we enig houvast beginnen te krijgen
over aantallen: we weten, dat er in
Constantijnstad 322 vici waren met 4.388
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domus. Alleen, we weten niet exact, wat
met het begrip domus in Constantinopel
wordt aangeduid, vermoedelijk zowel het
particuliere huis als de ‘huurkazerne’,
waarvoor men in Rome de term insula ge-
bruikte. Wel vinden we voor domus ook de
benaming palation, maar die naam schijnt
toch eerder weer het patriciërshuis aan te
duiden. Kortom: onduidelijkheid allerwe-
gen, die, samen met gegevens uit de wa-
tervoorziening, hooguit kan leiden tot de
uiterst voorzichtige conclusie, dat binnen
de muren van het nieuwe Rome in de 4de
eeuw nauwelijks meer dan 100.000 mensen
woonden. Wat overigens geen tijdgenoot
belette de Stad een urbs maxima, een mega-
lopolis te noemen.

Water was altijd het zwakke punt van
Byzantion geweest; de uitbouw van de
Byzantische Zeuxipposthermen door
Constantijn (een complex van ca. 4000 m2!)
bewijst, dat hier ingrijpende maatregelen
zijn genomen om aan de behoefte te vol-
doen, maar aan de andere kant stellen we

ook vast, dat water voor consumptie ge-
rantsoeneerd werd. Hoe dan ook, dat
Constantinopel ook onder zijn stichter een
lange waterleiding naar buiten toe had, is
zeer aannemelijk, ook al zijn de nog zicht-
bare ‘watermonumenten’ grotendeels
postconstantijns.

De ligging van de Stad op vier heuvels
maakte het noodzakelijk in de bebouwde
stadsdelen terrassen aan te brengen: daar-
bij werden ook trappen of gradus aange-
legd, die een belangrijke rol speelden bij
de brooduitdeling. ledere dag verzamel-
den zich daar de ervoor in aanmerking ko-
mende burgers, met een ‘broodfiche’ voor
identificatie, om hun portie in ontvangst te
nemen. Om hoeveel broden het gaat, leert
ons de door de 9de-eeuwse patriarch
Photios gelezen Vita Pauli (van het Pauli-
cianisme): om 80.000, en dat iedere dag.

Het stratenplan van Constantijn (afb. 4)
sloot gedeeltelijk aan bij een bestaand tracé
(reeds de stad van Severus was door de via
Egnatia met de Adriatica verbonden) en

Afb. 3. De 14 regiones.
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was deels nieuw: de ‘Stadslaan’ (de Mesè)
werd over een grote lengte voorzien van
dubbele portieken (emboloi), waarvan het
rijk gedecoreerde bovengedeelte als pro-
menade kon dienen, terwijl op de begane
grond boetiekjes de levendigheid van het
straatbeeld bevorderden: de houders ervan
woonden doorgaans in eigen wijken, die
der brood verkopers, der zilver- en koper-
smeden (op het kaartje artopoleion, argyro-
pratai, chalkoprateia) en talloze anderen.

Portieken bevonden zich trouwens op
veel meer plaatsen in de stad: met uitzon-
dering van de westelijke landmuur (waar-
van geen sporen terug te vinden zijn) wer-
den ook de zeemuren er vermoedelijk mee
verfraaid.

Bijzondere aandacht verdient hier ook
het Milion, het nieuwe uitgangspunt van
de mijlentelling in het Rijk. Wie nu bij de
gesloten cisterne van Justinianus (Yere-
batan Saray) het verdrietige stukje steen
ziet, dat deel van het Milion zou hebben
uitgemaakt, kan zich maar moeilijk voor-

stellen, welk een prachtig plein, omsloten
door vier bogen die op hun beurt een koe-
pel dragen, hier gelegen heeft, verfraaid
door beelden en reliëfs. Zo bevonden zich
hier standbeelden van Constantijn en zijn
moeder Helena, de blik naar het Oosten en
het Kruis (maar ook een Tyche) tussen zich
in, mede ter herinnering aan de vondst
van het Kruis door de keizerin-moeder in
Jeruzalem. Om het Kruis zou een ketting
gehangen zijn met een hangslot, waarvan
de sleutel onder het plein begraven was:
nu geldt dus ook het Kruis als eeuwige en
onvervreemdbare bescherming van de
Stad.

Constantijn, de zelfbewuste
Niets maakt het karakter van een Romeins
keizer duidelijker dan de manier waarop
hij zichzelf in efficie aan zijn volk presen-
teert. Men kan ook zeggen: het zelfbeeld
van de keizer is het best waarneembaar in
zijn afbeeldingen. Maar het karakter van
de keizer bestaat niet bij de gratie van dat

Afb. 4. Muren, straten en portieken.
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zelfbeeld: het bestaat als een goddelijk ge-
geven, inherent aan het keizerschap, en
ook Constantijn heeft zich, goed Romeins,
hierin gekoesterd en er, naar zijn onderda-
nen toe, gebruik van gemaakt.

Er zijn, in het Constantinopel waarover
dit verhaal gaat, twee belangrijke getuigen
die aantonen, dat Constantijn de het kei-
zerschap mede legitimerende divinitas (di-
vus augustus) officieel weliswaar niet meer
met de mond beleed, maar dat zijn hart er
maar moeilijk afstand van kon doen. De
eerste getuige is het, nu alleen nog uit de
teksten bekende bronzen standbeeld van
de onoverwinnelijke zonnegod, mogelij-
kerwijs met het gezicht van de keizer, dat
hij bovenop de zuil van zijn Forum liet
plaatsen. Hoe men ook de associatie wil
interpreteren, de combinatie van de keizer
en de zonnegod was niet ongewoon, getui-
ge een aantal munten, en paste bovendien
heel goed in het Romeinse bewustzijn van
de keizerlijke divinitas: hadden ook
Diocletianus en Maximianus zich niet tus-
sen de goden laten vereeuwigen? Het is
heel wel denkbaar, dat de innerlijke tegen-
spraak tussen keizerlijke goddelijkheid en
godgegeven keizerschap Constantijn zelfs
niet tot bewustzijn gekomen is. Wie denkt
graag over het vanzelfsprekende na?

Als tweede getuige kennen we, zij het
ook weer alleen uit de literatuur, het mau-
soleum van Constantijn, dat weliswaar in
de volgende paragraaf nader besproken
zal worden, maar waarvan hier van belang
is, dat de keizer zijn kist geplaatst wil zien
in het midden van het gebouw, met de
stoffelijke resten van de apostelen om hem
heen, zes aan de ene en zes aan de andere
kant. Eusebius benadrukt, dat de keizer
deze opstelling wenst, omdat hij zo kan
meeprofiteren van de gebeden die de gelo-
vigen tot de apostelen richten, als een der-
tiende apostel om zo te zeggen, maar zijn
verhaal is niet overtuigend. In de eerste
plaats was er in de gangbare opvatting al
een dertiende apostel, namelijk Paulus, de
ex-Saulus, en verder, wie zich tot middel-

punt van twaalf apostelen maakt, ziet zich-
zelf toch eerder als Christus? En mogen we
daaruit niet de conclusie trekken, dat voor
een Romeins keizer van de vroege 4de
eeuw de stap van een Romeinse naar een
christelijke divinitas slechts een heel kleine
is?

Dat de keizer royaal was in zijn ‘Selbst-
darstellung’ ten behoeve van zijn stedelin-
gen, bewijzen de talrijke beelden en afbeel-
dingen waarover we in de teksten horen,
zonder dat ook maar één identificeerbaar
fragment bij archeologisch onderzoek te-
voorschijn is gekomen: naast het brons op
de forumzuil en het keizerlijk duo op het
Milion een standbeeld op het Augousteion,
ook hier samen met zijn moeder; een rui-
terstandbeeld op het Strategion (een plein
in wijk 4); een standbeeld of afbeelding
van Constantijn met het Kruis boven het
hoofd en een dode draak aan zijn voeten in
een voorhal van het paleis; een zuil met
een Kruis en een reliëf van het visioen van
de keizer in de wijk Philadelphion; een
standbeeld van de keizer in de Senaat aan
het Forum, volgens de bronnen als Apollo,
wat echter niet erg waarschijnlijk is, nadat
de keizer in een officiële toespraak Apollo
had gebrandmerkt als veroorzaker van
wanorde en verval. Hoeveel beelden meer,
waarvan we niets weten, en die manifes-
teerden, dat de keizer niet meer qualitate
qua divus, maar toch nog wel heel erg au-
gustus was?

Constantijn, vader van de Keizerin der
Steden
Constantinopel, stelt Hieronymus in zijn
kroniek met Taciteïsche kortheid vast,
werd ingewijd door de ontluistering
(nuditate) van nagenoeg alle steden. Hij
overdreef nauwelijks: uit alle hoeken van
het Rijk werden materiaal en kunstwerken
aangesleept om de pracht en praal van de
nieuwe hoofdstad te vergroten. Heel
Constantinopel, als stad ook Keizerin
(basilissa) genoemd, moet vol hebben ge-
staan met ‘antieke’ beelden, in de keizer-
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wijk (Augousteion, paleizen en andere rijks-
gebouwen in die omgeving), op de Hippo-
droom, rond het Forum en op de eindeloze
portieken van de Stad. Het ging derhalve
per definitie om ‘heidense’ beelden, een
probleem voor de theoloog Eusebius, die
zich in de intentie achter het decoratieve
werk van de keizer verdiept (Vita III,54):
de keizer zou de beelden vooral hebben
opgesteld om ze prijs te geven aan de ver-
achting en spot van de toeschouwers!

Het is hoogst betreurenswaardig, dat wij
ons van de pracht van Constantinopel
slechts een voorstelling kunnen vormen op
basis van een later stadsbeeld: met het
aquaduct van Valens, de landmuren van
Theodosius, de obelisken van de Hippo-
droom, en vooral, met de monumenten uit
de tijd van Justinianus (527–565), zoals de
kerken van de H. Irene en Sophia, de kei-
zerlijke cisterne (Yerebatan Saray), het kei-
zerlijke paleis (waarvan een aantal mozaïe-
ken gevonden is), paleizen aan de Marma-
ris en een veelheid van kerken elders in de

Stad. Niet alleen kan de moderne bezoeker
van Istanbul ze terugvinden: reizigers en
onderzoekers uit vorige eeuwen hebben
dikwijls tekeningen gemaakt, al of niet re-
construerend, die een krachtige ondersteu-
ning zijn voor het voorstellingsvermogen
van de met beton en troosteloze architec-
tuur vertrouwde twintigste-eeuwer.

Met uitzondering van een enkel overblijf-
sel geldt niets van dit alles voor de stad
van Constantijn; bijna alles wat we van
zijn bouwactiviteiten weten, kennen we uit
de geschreven bronnen. Daaruit kunnen
we opmaken, dat de keizer vooral actief
was in het ‘regeringscentrum’, dat voor
een groot deel de oude stad besloeg (afb. 5
en 6). Aan hem worden toegeschreven: de
ombouw van de Byzantische Tetrastoos
(een plein met vier stoai) tot het naar
Augusta Helena genoemde Augousteion, de
‘communalisering’ van de hierboven al ge-
noemde Zeuxipposthermen door bouw-
kundige aanpassingen als zwembad; het
begin van de bouw van de eerste Agia

Afb. 5. Aan Constanten toegeschreven gebouwen.
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Sophia (een melding die nog altijd wan-
trouwen verdient); de uitbreiding van de
kerk van de Agia Eirene (misschien annex
hospitaal); een senaatsgebouw en een
praetorium (praitorion) met gevangenis als-
ook een onderkomen voor het patriarchaat
rond het Augousteion, en, uiteraard, ver-
schillende paleizen: het paleis met de grote
Bronzen Poort (Chalke), vooral bekend uit
de begintijd van het Ikonoklasme vanwege
een door een soldaat geschoffeerde afbeel-
ding van Christus (9de eeuw), het Daphne-
paleis en iets meer naar de Marmaris toe,
de Magnaura. Van een ander paleis aan
zee werd in het begin van de jaren dertig
door Mamboury en Wiegand een stenen
balk gevonden met een inscriptie, waarvan
het belangrijkste deel volgens hun aanvul-
ling luidde: ‘Christus, door altijd het god-
delijke te aanbidden heeft Constantijn het
vuur geblust; moge hij (nu) de heerschap-
pij over de gehele aarde verkrijgen’. Het is
buitengewoon verleidelijk (en dus ook ge-
beurd) deze tekst in verbinding te brengen
met de hierboven weergegeven passage
uit de Vita Constantini (1,32) waarin onder
het te blussen vuur onmiskenbaar de vij-

and (van Constantijn en het Christendom)
Licinius verstaan werd; het probleem is,
dat in de paleisinscriptie niet meer dan de
uitgang van het door de auteurs gekozen
werkwoord (-se) over was, met andere
woorden: ging het wel om een werk-
woord? Een andere interpretatie zou dan
kunnen zijn: ‘Christus, moge Constantijn,
die u, het goddelijke vuur, aanbidt, voor
altijd (of: altijd aanbidt) de heerschappij
over de gehele aarde verkrijgen’. De vraag
is: welke van de twee interpretaties past
het beste bij een paleis?

Niet ver van de oude stad, maar wel op
‘zijn eigen grond’, liet de keizer een gewel-
dig, naar hem genoemd Forum aanleggen.
Voor de ovale vorm ervan hebben Byzan-
tijnse schrijvers verschillende verklaringen
gezocht: een afbeelding van de oceaan of
van de tent vanwaaruit Constantijn de zich
in Byzantion schuil houdende Licinius be-
legerde. Misschien was het ook gewoon
een nieuw model waarvan sinds de twee-
de helft van de 3de eeuw al exemplaren
bestonden. Hoe dan ook, het werd een
centrum van allure, in het midden waar-
van, op een door trappen ondersteunde
sokkel van ca. 8 bij 8 m, zeven purperblok-
ken de Zuil van Constantijn vormden (nu
(Çemberlitas), bekroond door het hierbo-
ven al beschreven standbeeld van de kei-
zer-Helios. Bij de huidige hoogte van de
ondanks vele incidenten nog steeds over-
eind staande zuil (34,8 m) moet voor de
Constantijnse periode naar beneden toe
royaal twee meter worden bijgeteld: het ni-
veauverschil van de begane grond tussen
toen en nu.

Aan de Noord- en Zuidzijde van het
Forum ontstonden luxueuze portieken, in
de vorm van halve manen en overwegend
uit antiek materiaal opgebouwd; er wer-
den een tweede senaatsgebouw,
waarschijnlijk voor de uitvoerende orga-
nen, en nog eens een praetorium neerge-
zet; ongetwijfeld ook andere prestigieuze
gebouwen, die het aanzien van de hier zo
fraai uitgebouwde Mesè verhoogden.

Afb. 6. De keizerwijk.
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Meer westelijk bestond vermoedelijk al
het Forum Bovis: volgens de legende een
plein met een als oven gebruikte bronzen
koe of stier, waarin Antipas (onder Nero?)
het martelaarschap zou hebben onder-
gaan. Noordoostelijk ervan bouwde
Constantijn het Capitool, dat ook in het
Nieuwe Rome niet mocht ontbreken; we
hebben er echter zelfs geen idee van welke
functie het in de nieuwe Stad vervulde.
Iets verder noordwestelijk ontstond ook de
wijk Konstantinianai of Konstantianai met
thermen, maar de dubbele naam geeft aan,
dat de bouw ervan net zo goed aan
Constantius II als aan zijn vader kan wor-
den toegeschreven.

Bijzonder interessant is een tekst van
Eusebius (Vita IV, 58), waarin hij het hei-
ligdom van de Apostelen beschrijft, dat als
belangrijkste gebouw aan de noordweste-
lijke arm van de Mesè lag en in de omge-
ving waarvan Constantijn in ieder geval
een zomerresidentie en andere hovelingen
palatia bezaten. Eusebius schrijft:

Constantijn bouwde de tempel in een onuit-
sprekelijke hoogte en liet hem in een bontheid
van stenen platen van bodem tot plafond schit-
teren. Het plafond zelf verdeelde hij in cassettes
en hij overtrok het daarop geheel met goud.
Daarboven, op het dak, bood brons in plaats
van daktegels het gebouw zekere bescherming
tegen de regen. Reliëf in netvorm (hekwerk?)
uit brons en goud liep rondom het dak. Om de
tempel heen lag een zeer grote open hof met
zuilengalerijen aan de vier zijden... Daarlangs
lagen keizerlijke huizen, baden(?), verlichte
wandelwegen(?) alsook vele andere verblijven
bestemd voor de bewakers van de plek.

Dit alles wijdde de keizer om het aandenken
van de apostelen van onze Heiland voor allen
te vereeuwigen. Hij had echter nog een gedach-
te in het achterhoofd, die, aanvankelijk verbor-
gen, mettertijd toch voor allen duidelijk werd.
Hij zelf had voor zich voor het onvermijdelijke
moment van zijn dood deze plaats georgani-
seerd, in een overmaat van geloofsenthousias-
me voorziend, dat zijn stoffelijke resten deelge-
noot van de aanspraak der apostelen zouden
worden, alsof hij verlangde ook na zijn dood
nog mee te profiteren van de gebeden die daar

ter ere van de apostelen zouden worden ge-
sproken. Daarom gaf hij opdracht daar ook
kerkdiensten te houden (kai ekklesiazein), waar-
voor hij in het midden een altaar oprichtte. Hij
zette daar twaalf ‘kisten’ (thekai) neer als heilige
graftekens ter ere en nagedachtenis van de rei
der apostelen, in het midden zijn eigen grafkist
(larnax): aan elk van beide zijden daarvan wa-
ren zes van de apostelen opgesteld.

De tekst roept nogal wat vragen op. Waar
wilde de keizer ‘zijn’ apostelen vandaan
halen? Onze informatie gaat niet verder
dan dat het hem lukte uit twijfelachtige
graven enige resten van Andreas, Timo-
theüs en Lucas te bemachtigen (de meeste
andere apostelen hadden al hun erkende
laatste rustplaats gekregen). De ambitie
van de keizer was hier ongetwijfeld groter
dan zijn werkelijkheidszin: we spraken
hierboven al over de ideële positie die hij
na zijn dood temidden van de apostelen
wilde innemen.

Wat echter voor onze samenhang meer
van belang is, betreft de opdracht van
Constantijn in dit heiligdom ook kerkdien-
sten te houden. Voor een kerk is dit een
overbodige opmerking en dit kan dus ei-
genlijk alleen betekenen, dat de bouw van
de kerk van de heilige Apostelen door
Constantijn zelfs niet begonnen is, een con-
clusie die door de beschrijving van
Eusebius (eerder een Rotunda dan een
Basiliek) bevestigd wordt. Een aanwijzing
kan ook zijn, dat, aldus Eusebius (Vita
IV,67), door het gehele volk, vrouwen en
kinderen inbegrepen, van de overleden
keizer afscheid genomen wordt in het pa-
leis: van diensten in of bij de ‘grafkerk’ ho-
ren wij niets. Opvallend is overigens, dat
ook dan, wanneer de keizer door zijn doop
‘formeel’ christen is, niet wordt afgeweken
van de Romeinse gewoonte de keizer door
kniebuiging (gonyklineis) te begroeten.

Constantijn, de christelijke mythe
Veel van wat in de 4de en 5de eeuw ‘van
regeringswege’ ter bescherming en conso-
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lidatie vanïiet christendom tot stand ge-
bracht is, wordt aan de eerste ‘christelijke’
keizer toegeschreven: Constantijn heeft
vooral in de ogen van Byzantijnse auteurs
meer christelijke verdiensten dan objectie-
ve geschiedschrijving toelaat. Ook deze
kan evenwel met volle overtuiging erken-
nen, dat Constantijn, in het licht van zijn
Romeinse achtergrond, meer dan genoeg
christelijke verdiensten had. Hij heeft na-
genoeg alle initiatieven genomen, om van
het later zo genoemde Byzantijnse Rijk
naast een politiek ook een christelijk succes
te maken. Wel is hierdoor mede de geeste-
lijke verwijdering tussen Oost en West ver-
oorzaakt en ondanks oecumenische inten-
ties tot in onze dagen gecontinueerd, maar
dat is Constantijn niet toe te rekenen. Hij
heeft zich ervoor ingespannen de eenheid
van de Kerk te bewaren, paradoxaliter
misschien zelfs juist omdat hij geen uitge-
sproken christelijke keizer, maar vóór alles
Romeins politicus en strateeg was.

We mogen, hoe weinig we ook concreet
weten over de activiteiten van Constantijn
voor de ‘oikoumenisering’ (dat hangt wel
degelijk met bouwen samen) van zijn Stad,
vaststellen, dat de stad van de eerste
‘Byzantijnse’ keizer (sit venia verbo!) in de
meest letterlijke zin van het woord het fun-
dament gevormd heeft voor de pracht en
grootsheid van Constantinopel onder vol-
gende keizers. Ze is ook figuurlijk de voe-
dingsbodem geweest voor een geestelijke

en culturele beschaving, die weliswaar
zéér bevangen was in de bewondering van
eigen exclusiviteit, maar die ook objectief
niet nalaat een diepe indruk te maken op
allen die als ‘buitenstaander’ tijdens en na
het Oostromeinse keizerrijk hun oog op
deze veelheid en intensiteit van leven heb-
ben laten vallen. Constantinopel is meer
dan één mis waard; Istanbul meer dan één
bezoek...
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Van Egypte naar Constantinopel
Eind 361 of begin 362 n.Chr. richtte keizer
Julianus de Afvallige zich tot de inwoners
van Alexandrië met een brief, waarin hij
melding maakte van een obelisk die in ver-
waarloosde toestand ergens aan de oevers
van de Nijl lag. Zijn neef en voorganger
Constantius II, zo schreef de keizer (Ep. 59
Bidez), had niet lang tevoren een speciaal
schip laten maken voor het transport van
het gevaarte naar Constantinopel, maar
door zijn dood was dat er niet van geko-
men (dezelfde Constantius had eerder wel
een andere obelisk naar Rome laten ver-
voeren; deze bevindt zich nu voor de St.
Jan van Lateranen). Julianus rekende het
zich tot taak ervoor te zorgen dat de
Egyptische obelisk alsnog naar Constanti-
nopel kwam. Hij was daar geboren en
vond kennelijk dat het nieuwe Rome net
zo goed als de eeuwige stad aan de Tiber
recht had op verfraaiing door middel van
obelisken.

Of de in Julianus’ brief bedoelde Egyp-
tische zuil inderdaad in Constantinopel is
gearriveerd, is niet zeker. Julianus zelf,
ruim een jaar na het schrijven van de brief
op een veldtocht tegen de Perzen gesneu-
veld, heeft de aankomst ervan in ieder ge-
val niet meer meegemaakt. Wel zeker is
dat zo’n dertig jaar na Julianus’ dood in
Constantinopel een uiteraard ook uit
Egypte afkomstige obelisk is opgericht –
deze valt nog steeds op het Taardenplein’
(At Meydani) van Istanbul te bewonderen
(atb. 1); hij staat op de plek waar in de
Oudheid de renbaan voor paarden lag
(vgl. afb. 2). Mogelijk gaat het om dezelfde

zuil als die waarover in de corresponden-
tie van Julianus sprake is. Een (uit veel la-
ter tijd stammend, enigszins suspect) be-
richt weet te melden dat de obelisk van de
hippodroom Constantinopel bereikt heeft
via Athene (Script. Orig. Const. II 183 nr. 60
Preger). Die omweg zou dan kunnen ver-
klaren waarom het zo lang geduurd heeft 

Afb. 1. De obelisk van Theodosius op het ‘Paarden-
plein’ (At Meydani) in Istanbul, op de plek waar in
de Oudheid de hippodroom was. Op de achtergrond
de Hagia Sophia.

De obelisk van de hippodroom in
Constantinopel en zijn voetstuk

H.C. Teitler
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totdat het gevaarte op de daarvoor be-
stemde plaats is komen te staan, als inder-
daad julianus’ obelisk identiek is aan de
uiteindelijk in Constantinopel geplaatste.

De obelisk opgericht
Over de wijze waarop de obelisk van At
Meydani in Constantinopel terecht is ge-
komen, tasten wij in het duister. Vast staat
dat de nu ongeveer 20 m hoge zuil in de
tijd van keizer Theodosius I (379–395) is
opgericht – een reliëf op het voetstuk geeft
een indruk van de moeite die het transport
en de oprichting ervan gekost moeten heb-
ben (vgl. afb. 3).1 Het precieze jaartal van
de oprichting kennen we dank zij de 6de-
eeuwse kroniek van Marcellinus Comes
(Chron. Min. II 62): ‘Tijdens het consulaat
van keizer Valentinianus, voor de vierde
keer, en van Neoterius [390 n.Chr.] is in de
renbaan een obelisk geplaatst’.2 Dat moet
slaan op de obelisk van At Meydani.

Deze door Marcellinus gegeven datering
preciseert wat we lezen op de twee in-
scripties, de een in het Latijn (CIL III 737;
zie afb. 4), de ander in het Grieks (CIG IV
8612), die zijn aangebracht op het onderste
gedeelte van de basis van de obelisk op het
‘Paardenplein’. Beide inscripties spreken
namelijk van de oprichting van de obelisk
‘onder het bestuur van Proc(u)lus
(ΠρÞκλïς) en deze Proculus was stads-
prefect van Constantinopel in de jaren
388–392.

Het is interessant die inscripties, of al-
thans één ervan, wat nader te bezien. Hier
is de tekst van het Latijnse opschrift, ge-
volgd door een Nederlandse vertaling:

Difficilis quondam, dommis parere serenis
iussus et extinctis palmam portare tyrannis.
Omrda Theodosio eed u n t subolique perenni.
Ter denis sic victus ego domitusque diebus
iudice sub Proclo su[pera]s elatus ad auras.

Afb. 2. Een afbeelding in Panvinio’s De ludi circensibus uit 1600 met een blik op de hippodroom van
Constantinopel. De prent gaat terug op een origineel uit omstreeks 1540 en maakt dat wij ons een voorstelling
kunnen maken van de oorspronkelijke situatie.de Oudheid de hippodroom was. 



83

Eens was het maar moeilijk mij te bedwingen.
Maar onlangs kreeg ik het bevel te gehoorza-
men aan vredebrengende meesters en daarvoor
ben ik gezwicht. Hun erepalm mag ik dragen
ten teken van de ondergang der tirannen. Alles
wijkt nu eenmaal voor Theodosius en zijn
zoons, wier namen eeuwig zullen voortleven.
Zo heb ik mij dan in driemaal tien dagen ge-
wonnen gegeven: onder het bestuur van
Proculus heeft men mij hoog ten hemel opge-
richt.

De tekst roept een aantal vragen op. Men
kan zich bijvoorbeeld afvragen wie be-
doeld zijn met de domini sereni van regel 1
(mijns inziens Theodosius en zijn zoons,
maar er zijn andere suggesties gedaan) en
met de tirannen in regel 2 (volgens mij de
in 388 in de slag bij Aquileia verslagen
usurpator Maximus en zijn zoon Victor,
maar ook in dit geval zijn alternatieven ge-
opperd). Ik kan in dit korte opstel op deze
kwesties niet uitvoerig ingaan.3 Wel wil ik
op iets anders wijzen. Wie de inscripties
nauwkeurig bekijkt (vgl. afb. 5, regel 5) zal
het opvallen dat op de plaats waar de
naam van Proculus staat (iudice sub Proclo),
het marmer uitgekrabd is geweest. Dat
wegkrabben moet te maken hebben gehad
met het feit dat Proculus in 392, als gevolg
van intriges aan het hof, de stad ontvlucht-
te en vervolgens, onder valse voorwend-

sels teruggelokt, werd onthoofd. Dit ge-
beurde voor de ogen van zijn eveneens in
ongenade gevallen vader Tatianus. Bij die
gelegenheid zal de naam van Proculus van
de basis van de obelisk zijn verwijderd.
Maar de naam is later opnieuw aange-
bracht, vermoedelijk al in het jaar 396. In
dat jaar werd Tatianus namelijk gerehabili-

Afb. 4. De basis van de At Meydani-obelisk, gezien
vanuit het Zuiden.

Afb. 3. Het reliëf op het onderste deel van de basis van de obelisk in Constantinopel (noord-oostelijke kant)
geeft een indruk van de moeite die de oprichting gekost moet hebben.
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teerd en we mogen aannemen dat toen ook
voor postuum eerherstel van zijn zoon is
gezorgd.

De reliëfs als zoekplaatjes
Toen de obelisk in 390 werd opgericht,
was Theodosius keizer van het op dat mo-
ment nog ongedeelde rijk – na Theodosius’
dood in 395 volgden zijn beide zoons hem
op, Arcadius in het Oosten, Honorius in
het Westen (men onderscheidt van dan af
een westromeins en een oostromeins rijk).
De naam van Theodosius vinden we in
beide eerder genoemde inscripties. In de
Latijnse tekst (afb. 5) in de derde regel: om-
nia Theodosio cedunt (‘alles wijkt voor
Theodosius’). Het lijkt verder aannemelijk
dat, ook al staat zijn naam er niet bij,
Theodosius is afgebeeld op de reliëfs die te
vinden zijn op het bovenste deel van het
voetstuk. Laat ons één daarvan nader be-
zien (afb. 6).

Net als de andere drie is ook het reliëf,
dat zich aan de zuid-oostelijke zijde be-
vindt, in twee helften verdeeld door een
balustrade. In de bovenste helft is een loge
afgebeeld met een aantal personen. Onge-
twijfeld gaat het hierbij om de keizerlijke
loge in de hippodroom: de vier reliëfs to-
nen ons scènes ontleend aan de renbaan
waar de obelisk was opgesteld. In het mid-
den van de loge staat een man met in zijn
hand een krans, kennelijk bedoeld als prijs

voor een winnaar. Naast en achter hem
zitten in totaal zes, eveneens mannelijke,
figuren. De staande man draagt een dia-
deem, als teken van de keizerlijke waar-
digheid. Wie zou dit anders kunnen zijn
dan keizer Theodosius?

Wie met mij meent dat hier Theodosius
met links en rechts van hem zijn beide
jeugdige zoons Arcadius en Honorius zijn
afgebeeld, bevindt zich in goed gezel-
schap.4 Maar niet ieder is deze mening toe-
gedaan. Vaker kiest men voor een andere
oplossing: ‘Men moet denken aan
Arcadius, die in 390 onder toezicht van
een raadsman te Constantinopel met het
hoogste gezag was bekleed, toen
Theodosius I tezamen met zijn zoontje
Honorius in het westelijk deel van het Rijk
vertoefde’.5 De twee jongens naast de fi-
guur in het midden zouden dan (verder
onbekende) neefjes van Arcadius moeten
zijn. Erg waarschijnlijk lijkt deze interpre-
tatie echter niet, al was het alleen maar
omdat Arcadius in 390 pas 13 jaar was en
de afgebeelde persoon in het midden dui-
delijk ouder is.

Dit is slechts één van de interpretatiepro-
blemen. Ook betreffende de voorstellingen
en de identificatie van andere op de basis
voorkomende personen zijn uiteenlopende
suggesties gedaan. Zo heeft men op het re-
liëf aan de noord-westelijke kant (hier niet
afgebeeld) Proculus en zijn vader Tadanus

Afb. 5. De Latijnse inscriptie op het onderste deel van de basis van de obelisk (zuid-oostelijke kant).
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willen herkennen. Het zou echter te ver
voeren op al die kwesties hier in te gaan
(wie meer wil: er is zeer veel literatuur
voorhanden). Ik heb slechts aan de hand
van enkele voorbeelden willen laten zien
dat niet alleen de obelisk zelf (oorspronke-
lijk in de 15de eeuw v.Chr. door farao
Thutmosis III bij het Egyptische Thebe op-
gericht), maar ook zijn voetstuk een eigen
geschiedenis heeft. De erop aangebrachte
inscripties en reliëfs bieden genoeg stof tot
overpeinzing.
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vey, American Joumal of Archaeology 55 (1951) 52–66
op p. 62.
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Constantinopel, het ‘Nieuwe Rome’, is tot
de verovering door de Turken in 1453 niet
alleen het politieke middelpunt van een
duizendjarig rijk geweest, maar ook het
kerkelijk centrum van het Oosten. We be-
perken ons hier tot de beginperiode (tot
ongeveer 600). In de jaren tussen de stich-
ting van de nieuwe hoofdstad van het
Romeinse Rijk in 330 en het concilie van
Chalcedon (451) verzekerde het voordien
onbeduidende bisdom Byzantium zich in
een nieuwe status geleidelijk van een do-
minerende positie, die naderhand officieel
in conciliebepalingen werd bevestigd. Dat
verliep niet zonder tal van strubbelingen.
Competentiekwesties met de gevestigde
patriarchaten en ook met Rome en leerstel-
lige twisten liepen vaak door elkaar.
Enkele voorbeelden daarvan komen hier
aan de orde. Vooral de aanwezigheid van
het keizerlijk hof gaf de bisschopszetel van
Constantinopel zijn glans: omtrent 500
werd de patriarch van de rijkshoofdstad
degene die de nieuwe keizer kroonde.
Verder kwamen er van alle kanten gezant-
schappen naar de stad aan de Bosporus.
Een levendig verslag van een dergelijke
missie met bisschop Porphyrius van Gaza
aan het hoofd mag hier niet ontbreken. De
keizer ging zich steeds meer in kerkelijke
aangelegenheden mengen, zoals bis-
schopsbenoemingen en aspecten van het
kloosterleven. Staat en Kerk raakten gelei-
delijk sterk met elkaar verweven.

De bisschop van de nieuwe hoofdstad
Voordat Byzantium in 330 aan een nieuw
leven begon, had de stad reeds een chris-

tengemeente met een bisschop aan het
hoofd, in ieder geval sinds het einde van
de 2de eeuw. Deze stond evenwel in de
3de en de eerste helft van de 4de eeuw in
rang onder de bisschop van Heraclea, dat
verder naar het zuidwesten aan de
Propontis lag. Dat de nieuwe situatie van
invloed zou zijn op de status en bevoegd-
heden van de bisschop van de stad die
naar haar stichter Constantinopel heette,
lag voor de hand. Evenmin was het ver-
wonderlijk dat de snelle opkomst van de
hoofdstad voor de bisschop een zekere ri-
valiteit met de leiders van enkele oude bis-
dommen met gevestigd gezag met zich
mee zou brengen.

De nieuwe rijkshoofdstad, die als wereld-
lijk middelpunt van het Oosten bijna een
creatio ex nihilo was, verleende al spoedig
ook haar bisschop een bijzonder aureool.
Het kon niet uitblijven dat er een nauwe
relatie tussen de bisschop en het keizerlijk
hof ontstond. Daarbij kwam dat de keizers
vaak de neiging hadden zich in kerkelijke
aangelegenheden, doctrinale kwesties in-
cluis, te mengen en zo mogelijk de bis-
schoppen tot instrument van hun politiek
te maken.

Vanuit een bescheiden kerkelijke positie
groeide Constantinopel in anderhalve
eeuw naar de suprematie van religieuze
hoofdstad van het Oosten. In latere
Byzantijnse bronnen heeft men wel ge-
poogd gedeelten van de echte sporen uit te
wissen die van het eerste begin van de
christengemeente in het oude Byzantium
naar het snel groeiende christelijke
Constantinopel leidden. Daarbij probeerde

Constantinopel, stad van
patriarchen en kerkvaders

Gerard Bartelink
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men te bewijzen dat het bisdom van
Byzantium op een apostel terugging en
wel op niemand minder dan Andreas, de
broer van de apostelvorst Petrus. Volgens
een oude traditie zou deze op tal van
plaatsen in Griekenland en omgeving ge-
missioneerd hebben, activiteiten die hij uit-
eindelijk in Patras met de marteldood zou
hebben bekocht. In de kerk van de Heilige
Apostelen te Constantinopel, waar tradi-
tioneel de keizers bijgezet werden, bevon-
den zich ook relieken van Andreas. Maar
in de eerste eeuwen was er nauwelijks
aandacht voor de latere stadspatroon. Hij
werd nog niet tegen Petrus, de eerste bis-
schop van Rome, uitgespeeld. Sympto-
matisch hiervoor is dat Johannes Chryso-
stomus (ca. 400 bisschop van Constanti-
nopel) in zijn geschriften Andreas nauwe-
lijks naast of in vergelijking met Petrus
noemt.1

Uiteindelijk was evenwel de legende dat
de apostel Andreas het bisdom Byzantium
zou hebben gesticht, niet onwelkom. Ver-
schillende kerkelijke centra met een grote
traditie, zoals Antiochië, Alexandrië,
Jeruzalem en Ephese, beriepen zich erop
door de apostelen te zijn gesticht. Constan-
tinopel was nu eenmaal een vreemde eend
in de bijt, ook ten opzichte van Rome, de
enige sedes apostolica in het Westen.

Voor de eerste maal werd een duidelijke
uitspraak over de kerkelijke rangorde van
Constantinopel gedaan door het daar ge-
houden tweede oecumenisch concilie
(381). Men nam het besluit aan de bisschop
van Constantinopel een ereplaats te verle-
nen, die slechts voor de rang van de bis-
schop van Rome onderdeed. Zo werd de
centrale betekenis van de hoofdstad voor
de Kerk van het Oosten onderstreept, die
aanvankelijk in juridisch opzicht een
zwakke positie had tegenover bisdommen
met gevestigde rechten. Het was de eerste
stap in de richting van het patriarchaat van
Constantinopel. Tussen 381 en 451 namen
het prestige en de privileges van de
Constantinopolitaanse bisschopszetel sterk

toe. Dat ging niet zonder machtsconflicten,
vooral met de Egyptische patriarch te
Alexandrië. Beslissend was dat op het con-
cilie van Chalcedon het primaat van het
‘Nieuwe Rome’ in het Oosten bevestigd
werd ‘gezien het feit dat de stad met de
aanwezigheid van de Keizer en senaat ver-
eerd wordt’.2 In dit verband mogen enkele
opmerkingen over de verhouding met
Rome en het Westen niet ontbreken.

Sedert de regering van Constantijn kwam
er geleidelijk een vervreemdingsproces
tussen de oostelijke en westelijke helft van
het Romeinse Rijk op gang. Ook voor de
Kerk in het Oosten heeft de stichting van
het ‘Nieuwe Rome’ merkbare gevolgen ge-
had. Het betekende ook het begin van een
Griekse Kerk die minder solidair met het
Westen zou zijn dan voordien. Ook taal-
problemen zouden hierbij meespelen. De
contacten met het Oosten verliepen moei-
zamer en stroever naarmate een redelijke
kennis van het Grieks in het westen sedert
het begin van de 5de eeuw zeldzaam
werd. Tenslotte was er de politieke situ-
atie: het Westen werd door de barbaren
onder de voet gelopen en raakte geïsoleerd
van het Oosten.

Illustratief voor de verkilling in de ver-
houding met Rome is wat we uit teksten
van Gregorius de Grote (tegen 600) kun-
nen opmaken. Als apocrisiaruis (pauselijk
gezant) van Pelagius n bracht hij zes jaar
in Constantinopel door (579–585). Het is
veelzeggend dat hij vrijwel geheel over
zijn verblijf aldaar zwijgt. Dat we ook niets
vernemen over pogingen om zijn kennis
van het Grieks op een redelijk peil te bren-
gen, is tekenend voor zijn houding ten op-
zichte van de Griekse wereld. De Romein
Gregorius was nauwelijks in de Grieken
geïnteresseerd. Rome stond voor hem ver-
re boven Constantinopel. Hij geeft blijk
van argwaan tegen Griekse prelaten en
lijkt soms bewust met zijn geringe kennis
van het Grieks te koketteren.3
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Constantinopel:
centrum van de kerk in het Oosten
Dat van de eerste zes oecumenische conci-
lies er drie in Constantinopel gehouden
werden4, illustreert de centrale positie die
de stad weldra in de Kerk van het Oosten
innam. Wat was de rol van de keizer bij
deze concilies en de talrijke synodes die
vaak een lokaal karakter hadden? Tegen-
woordig is men het er wel over eens dat
Eduard Schwartz met zijn kwalificatie
‘kaiserliche Synodalgewalt’ te ver gegaan is.
Zo is het beeld van keizer Constantijn als
voorzitter van het concilie van Nicea (325)
ten enenmale onjuist. Wel had de ope-
ningsceremonie het karakter van een eer-
bewijs aan de keizer, die ook verder als
geïnteresseerde leek de zittingen bijwoon-
de maar geen stemrecht had. Bij de volgen-
de concilies en synoden was de rol van de
keizer wisselend. Soms kwam een synode
bijeen zonder keizerlijke instemming,
soms was er keizerlijke bemoeienis die
zich tot de agenda uitstrekte. Eenmaal
mengde keizer Constantius zich zeer na-
drukkelijk in het theologisch debat, toen
hij verlangde dat de formuleringen van de
geloofsbelijdenis (die de bisschoppen van
Oost en West in aparte bijeenkomsten had-
den vastgelegd) in Sirmium (359) aan hem
zouden worden voorgelegd en in zijn aan-
wezigheid getekend.

In het algemeen kreeg het christendom in
het Byzantijnse rijk een eigen stempel, dat
naderhand de orthodoxe Kerk van die in
het Avondland zou onderscheiden. Er
werd sterker de nadruk gelegd op een be-
schouwende analyse van de geloofswaar-
heden, op ascese en het zich afwenden van
wereld, en verder op het belang van de
mystieke vereniging met God, die in de
14de eeuw in de grote mystieke beweging
van het hesychasme zou uitmonden.5

Steeds meer werd Constantinopel een
centrum van kerkelijke diplomatie. Al dan
niet geruggesteund door de keizer kwam
de bisschop-patriarch m allerlei kwesties
bemiddelend of verzoenend tussenbeide.

Daarmee ging een geleidelijke machts-
expansie en een groeiende jurisdictie-
bevoegdheid gepaard. Het kon soms even
lijken of de hoofdstad een deel van haar
geestelijke suprematie kwijtraakte maar in
de daarop volgende reactie werd deze juist
telkens weer bevestigd en uitgebreid. Dit
was bijvoorbeeld het geval bij een reeks
van crises in de eerste helft van de 5de
eeuw, waarbij niet minder dan drie bis-
schoppen van Constantinopel veroordeeld:
en verbannen werden (Johannes Chryso-
stomus in 403–404, Nestorius in 431 en
Flavianus in 449). De steun van de keizer
in dogmatische kwesties deed de stem van
de bisschop van Constantinopel krachtiger
klinken tot in steeds verder gelegen bis-
dommen. Dat moest wel leiden tot een bij-
na ongemerkt uitwissen van bestaande
grenzen van jurisdictie. Ook de bestrijding
van ketterse groeperingen had veelal de
steun van keizerlijke decreten. Zo kon op
grond daarvan de bisschop van Constan-
tinopel de groepering van de Macedoniani
dwingen zijn kerken af te geven in allerlei
plaatsen tot ver buiten de hoofdstad.

Wat de positie van de Kerk betreft dienen
we te bedenken dat de bisschoppen reeds
vóór 400 grands seigneurs geworden waren,
die tal van privileges met de hoogste amb-
tenaren deelden. Met een ondertoon van
lichte spot beschrijft de historicus
Ammianus Marcellinus hoe ze van de
staatspost gebruik mochten maken om
naar en van concilies en synoden te reizen.
Keizer Gratianus verleende de bisschop-
pen het recht van eigen rechtspraak in ker-
kelijke aangelegenheden zonder inmen-
ging van de staat (de episcopalis audientia).
Toen tegen het einde van de 4de eeuw de
tempels ophielden te functioneren, namen
de kerken van de christenen het asielrecht
over. Anders dan bij de vroegere heidense
cultus, waarin lokale overheden een grote
rol speelden, onder andere bij het brengen
van offers, bleef in de nu christelijk gewor-
den steden het religieus en politiek gezag
duidelijk gescheiden.
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Patriarch en keizer
Bij de officiële proclamatie van een nieuwe
keizer werd de bisschop van Constantino-
pel meer en meer betrokken. Was hij se-
dert 450 veelal bij de inhuldigingsplechtig-
heid aanwezig, de steeds nauwere ver-
strengeling van Kerk en Staat bracht met
zich mee dat de patriarch van de hoofd-
stad sedert keizer Anastasius I (491–518)
degene was die de kroon op het hoofd van
de nieuwe keizer plaatste.6 De ceremonie
was duidelijk op oudtestamentische voor-
beelden geïnspireerd als de zalving van
Saul tot koning van Israël door de hoge-
priester Samuel en symboliseerde de kei-
zerlijke deemoed voor God. Na verloop
van tijd werd de kroning losgemaakt van
de proclamatie en had ze als luisterrijke re-
ligieuze ceremonie in de Aya Sofia plaats.

In nog sterkere mate dan zijn voorgan-
gers maakte keizer Justinianus (527–565)
de Kerk tot een instrument van zijn poli-
tiek. De keizer mengde zich voortdurend
in kerkelijke aangelegenheden, wat de on-
afhankelijkheid van de patriarch aanzien-
lijk beperkte. In deze denkwijze paste ook
het opruimen van de laatste resten van het
heidendom. De Academie van Athene, een
laatste bolwerk van een niet-christelijke
gedachtenwereld, werd in 529 gesloten.
De keizer vertegenwoordigde ‘de zaak van
God’ in de wereld.

Een petitie van de bisschop van Gaza
Wanneer kerkelijke hoogwaardigheidsbe-
kleders hun opwachting bij de keizer wil-
den maken, verleende de bisschop van de
hoofdstad niet zelden zijn medewerking
bij de introductie. Zo gebeurde het dat in
de bewogen jaren rond 400, toen allerwe-
gen de balans duidelijk in het voordeel
van de christenen begon door te slaan, bis-
schop Porphyrius van Gaza zijn diaken
Marcus naar keizer Arcadius stuurde. Hij
kreeg een verzoekschrift mee dat de keizer
zou toestaan, dat de heidense tempels in
Gaza verwoest werden.7 Na een zeereis
van twintig dagen kwam Marcus in

Constantinopel aan. Hij had de opdracht
meegekregen zich eerst bij de toenmalige
bisschop Johannes (beter bekend onder
zijn latere bijnaam Chrysostomus) te mel-
den. Deze wist de bureaucratie te omzeilen
en vroeg voor zichzelf een audiëntie aan
bij de invloedrijke kamerheer Eutropius.
Hij las hem het schrijven van Porphyrius
voor, waarop de hoge functionaris daar-
over met keizer Arcadius een gesprek had.
De keizer besliste dat de tempels in Gaza
gesloten en de offerplechtigheden gestaakt
moesten worden. Voor een verwoesting,
zoals die soms ook uit een spontaan volks-
oproer voortkwam, voelde hij evenwel
niets. Een speciale ambtenaar werd met de
uitvoering van het keizerlijk edict belast,
maar omdat deze een oogje dichtkneep,
bleef de hoofdtempel van Gaza toch in het
geheim functioneren.

Enkele jaren later zette daarom opnieuw
een gezantschap vanuit Gaza koers naar
Constantinopel. Nu ging bisschop
Porphyrius zelf, samen met een collega uit
Palestina. Weer legden ze eerst een bezoek
af bij de bisschop van de hoofdstad. Maar
door een conflict met keizerin Eudoxia
was deze toen aan het hof geen persona
grata meer. Via een kamerheer kregen de
twee bisschoppen een audiëntie bij de kei-
zerin. Maar de keizer bleek onder meer uit
fiscale overwegingen nog altijd weinig
voor de gevraagde ingrijpende maatrege-
len te voelen. De keizerin raadde aan om
tijdens de doopplechtigheid van de pasge-
boren troonopvolger (de latere keizer
Theodosius II) een verzoekschrift te over-
handigen aan de dignitaris die het kind na
de doopplechtigheid in de plechtige op-
tocht naar het paleis zou dragen. Inder-
daad stemde de keizer te midden van de
algemene feestvreugde met het verzoek in.
In het Leven van Porphyrius wordt de in-
drukwekkende stoet bij de doop uitbundig
beschreven:
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De hele stad was met kransen behangen en met
zijden draperieën, gouden versierselen en alle
mogelijke andere opsmuk getooid, een tafereel
dat iedere beschrijving te boven gaat. Er be-
woog zich één golvende zee van mensen in een
bonte variëteit van klederdrachten... Toen de
keizerlijke baby na de doop van de kerk naar
het paleis gedragen werd, zag men de indruk-
wekkende stoet hoogwaardigheidsbekleders in
hun verblindend witte gewaden. Het leek of er
sneeuw over hen uitgestrooid was. De patri-
ciërs en al de hoffunctionarissen openden de
stoet, dan volgden groepen soldaten. Allen
droegen kaarsen, die flonkerden als aardse ster-
ren. Keizer Arcadius zelf schreed in de nabij-
heid van zijn kind voort. Vreugde straalde van
zijn gezicht dat nog meer glansde dan het pur-
per dat hij droeg. Een van de rijksgroten, even-
eens in een stralend wit gewaad, droeg de bore-
ling. Het luisterrijke schouwspel deed ons per-
plex staan.8 En Porphyrius zei tegen ons: ‘Als
het aardse, dat zo snel voorbijgaat, zulk een
overweldigende indruk maakt, hoeveel meer
geldt dat niet voor het rijk van de hemelen dat
bereid is voor hen die het waardig zijn, dat
geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en dat
nooit in een mensenhart is opgekomen’.9

Het was traditioneel het keizerlijk paleis
en hof als een aardse afspiegeling van de
hemel te zien.

Conflicten rond Johannes Chrysostomus
De positie van de bisschop van de keizer-
lijke residentie was vaak verre van gemak-
kelijk. Zo raakte Johannes Chrysostomus,
befaamd als predikant en als auteur van
vele fraai gestileerde werken, tijdens zijn
korte episcopaat al spoedig in een wirwar
van problemen verstrikt. Hij had niet zelf
het hoge ambt gezocht, maar werd – zoals
dat in die tijd wel meer gebeurde – onder
dwang in zijn verblijfplaats Antiochië op
de postkoets naar Constantinopel gezet
om daar Nectarius op te volgen (398).
Johannes was een recht-door-zee-figuur,
die geen aanzien des persoons kende.
Toen hij in de mondaine hoofdstad als
voorvechter van christelijke rechtvaardig-
heid allerlei mistoestanden (zoals overdre-
ven luxe, geldzucht en braspartijen) hekel-

de en in zijn preken opkwam voor caritas
op basis van solidariteit, kreeg hij het al
spoedig met het establishment en ook met
het keizerlijk hof aan de stok. Ook bij som-
mige leden van de clerus, waarvan het op-
treden niet steeds onberispelijk was, zette
zijn felle taal kwaad bloed. Daarbij kwa-
men nog leerstellige conflicten, die door de
wat ongemakkelijke verhouding met ande-
re hoofdbisdommen een extra dimensie
kregen. De vlam sloeg in de pan, toen een
groep voor bisschop Theophilus van
Alexandrië gevluchte monniken, aange-
voerd door de zogenaamde Lange Broe-
ders, in 400 vanuit Egypte in de hoofdstad
arriveerde. Enige tijd te voren was in
Egypte een hoog oplopend conflict ont-
staan over de wijze waarop men bepaalde.
Schriftteksten moest interpreteren. De ene
partij, waaronder ook een groep monniken
uit het woestijngebied van Noord-Egypte,
volgde de lijn van de grote exegeet Orige-
nes (180–253) door de Bijbel allegorisch te
verklaren. Ze vonden de Anthropomorfieten
tegenover zich, die aannamen dat de oud-
testamentische bijbelteksten over God (zo-
als: God wandelde in het paradijs en sprak
met Adam) letterlijk moesten worden ge-
nomen. Daartegenover legden de aanhan-»
gers van Origenes er juist de nadruk op
dat men God uitsluitend als een geestelijk
wezen diende te zien. Dat Theophilus,
door zijn tegenstanders wel als de Farao
van Alexandrië betiteld op grond van zijn
heerszuchtig karakter, partij koos voor de
letterlijke exegese, leidde tot een felle ver-
volging van de Origenisten. Door een peti-
tie aan te bieden aan keizerin Eudoxia wis-
ten de gevluchte Lange Broeders gedaan te
krijgen dat de kwestie officieel in brede
kerkelijke kring zou worden besproken.
Alle bisschoppen uit het Oosten werden
voor een synode in de buurt van Constan-
tinopel uitgenodigd. Theophilus domi-
neerde evenwel de beraadslagingen en
wist een netwerk van intriges te spannen.
Voor bisschop Johannes liep het slecht af:
uiteindelijk tekende keizer Arcadius een
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decreet waardoor hij verbannen werd.
Soortgelijke situaties hebben zich in de ge-
schiedenis van het patriarchaat vaker
voorgedaan.

Een hoofdstad met een christelijk
stempel
Binnen de stad Constantinopel was de
Kerk, meer dan elders, sedert ongeveer het
midden van de 5de eeuw een economische
macht van betekenis geworden. Al vanaf
de stichter Constantijn verrezen er impo-
sante kerkgebouwen, de nieuwe hoofdstad
waardig. Vooral de Aya Sofia, de kerk van
de Heilige Wijsheid, die keizer Justinianus
in de 6de eeuw op de fundamenten van
een kleinere voorganger liet bouwen, heeft
eeuwenlang tot de verbeelding gesproken
als symbool van het christelijke Constanti-
nopel (afb.). De talrijke kerken boden de li-
turgie mogelijkheden tot rijke ontplooiing.
Verder weerspiegelde zich in vele hospita-
len, hospitia en onderkomens voor armen
en vreemdelingen de groeiende belangrijk-
heid van het patriarchaat.

Was er tegen 400 nog maar één klooster
in de stad, naar de eerste abt het Izaak-
klooster genoemd, dat zou snel verande-
ren. In de stad, waaraan uit alle regionen
toestromende mensen een kosmopolitische
allure gaven, begonnen zich ook groepen
monniken uit Klein-Azië en Syrië te vesti-
gen. Dat verliep niet probleemloos. De ker-
kelijke autoriteiten zagen erop toe dat al
die kloosterlingen, die door hun vele socia-
le activiteiten rondom de hospitia en marte-
laarskapellen vaak dichter bij het gewone
volk stonden dan de clerus, in het gareel
gehouden werden. Niet voor niets legde
het concilie van Chalcedon (451) de ver-
plichting van gehoorzaamheid aan de
plaatselijke hiërarchie vast:

Zij die een echt monniksleven leiden moeten
met de verschuldigde achting bejegend wor-
den. Maar omdat sommigen, voor wie het
kloosterleven niet meer dan een voorwendsel
is, onrust teweegbrengen in de kerken en het

openbare leven, naar eigen goeddunken van de
ene stad naar de andere trekken en eigenmach-
tig kloosters bouwen, heeft het concilie besloten
dat niemand, waar dan ook, een klooster mag
bouwen of stichten zonder de toestemming van
de lokale bisschop. Verder moeten de monni-
ken in een regio of stad aan het bisschoppelijk
gezag onderworpen zijn. Ze moeten zich rustig
houden, zich uitsluitend aan vasten en gebed
wijden en zich op de hun aangewezen plaatsen
ophouden. In de aangelegenheden van de Kerk
of in het openbare leven moeten ze zich niet
mengen. Ze dienen binnen de kloostermuren te
blijven behalve wanneer de bisschop hen nodig
heeft. In de kloosters mag men ook geen slaaf
als monnik opnemen zonder toestemming van
zijn meester. De bisschop van de stad moet het
toezicht op de kloosters uitoefenen, (canon 4)10

Vanaf het begin droeg Constantinopel een
duidelijker christelijk stempel dan Rome,
waar de senaat tot in het laatste kwart van
de 4de eeuw door heidense aristocratische
families beheerst werd. In de stad aan de
Bosporus werden niet, aldus Augustinus,
de demonen aanbeden zoals in Rome. Men
gaf in Constantinopel de tegenstelling met
Rome graag enig accent. We zien dit bij-
voorbeeld, toen het oude orakel dat Rome
ten onder zou gaan, zodra de moederstad
Troje zou worden herbouwd, op de bouw
van het Nieuwe Rome werd betrokken. De
‘Christusgetrouwe stad’ zou tot de verove-
ring door de Turken in 1453 het middel-
punt van het Byzantijnse Rijk zijn, waarin
het christendom een centrale plaats innam
en er een nauwe band tussen Kerk en staat
ontstond. Zo kon het gebeuren dat, terwijl
het Westen in de Middeleeuwen een reeks
van conflicten tussen de wereldlijke
machthebbers en de paus kende, in het
Oosten de band tussen de keizer en de pa-
triarch van Constantinopel hecht bleef.11
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Constantinopel, op 11 mei 330 door
Constantijn de Grote tot nieuwe residentie
en hoofdstad van het Romeinse rijk verhe-
ven, heeft in zijn duizendjarige bestaan
een tamelijk levendige traditie ontwikkeld
waar het regelgeving in de vorm van codi-
ficatie betreft, dat wil zeggen het in een of
meer wetboeken onderbrengen van grote
samenhangende normcomplexen ter regu-
lering van de rechtsorde. De eerste was de
Codex Theodosianus, ingevoerd in Oost en
West in 439. Vele zijn er gevolgd. Maar de
jurist die gevraagd wordt iets te zeggen
over codificatie in Constantinopel, krijgt
toch voor alles het beeld van de wetgeving
van Justinianus voor ogen.

In het Oosten is de Justiniaanse wetge-
ving van overheersende invloed geweest
op alle latere Byzantijnse legislatieve on-
dernemingen. Met enige vertraging heeft
ook in het Westen de codificatie zijn gezag
gevestigd: onder de aanduiding Corpus iu-
ris civilis heeft, als gevolg van een samen-
loop van hier niet ter zake doende oorza-
ken, de Justiniaanse wet in laat-middel-
eeuws Europa de grondslag gelegd voor
de receptie van het Romeinse recht en is
aldus het belangrijkste fundament voor de
(privaatrechtelijke) rechtsorde van Europa
geworden. Aan het ultrakorte tijdsbestek,
waarin in de jaren ‘30 in het 6de-eeuwse
Constantinopel de codificatie tot stand
kwam was een lange geschiedenis vooraf-
gegaan.

Voorspel
Summa sequar fastigia rerum: de geschiede-
nis van de rechtsontwikkeling voor Justi-

nianus verloopt over meer dan een mil-
lennium. Op grondslag van de gewoonte
is, zoals in iedere samenleving, ook in
Rome de rechtsvorming begonnen in een
ver verleden dat zich geheel en al aan onze
waarneming onttrekt. Bronnen zijn niet
overgeleverd, het archeologische materiaal
biedt nauwelijks aanknopingspunten. Pas
met de periode van de Republiek, waarin
Rome zich van stadstaat tot het centrum
van de antieke wereld ontwikkelt, wordt
dit anders. In de oudere Republiek zijn,
naast de gewoonte als regulerende factor,
vooral wetten, plebiscieten en senaatsbe-
sluiten het middel geweest waarin - gebo-
den door politieke, sociale en andere pre-
judiciële voorwaarden – detailregelingen
op uiteenlopende terreinen van het maat-
schappelijk leven werden vastgelegd.
Daarnaast waren op verscheidene gebie-
den van het recht, vooral op dat van het
procesrecht, familie- en erfrecht, ook de
staatspriesters (pontifices) creatief werk-
zaam. Voor verschillende rechtsinstituten
hebben zij de grondslagen voor een verde-
re ontwikkeling tot in onze dagen gelegd.
De uit deze rechtsbronnen voortvloeiende
rechtsnormen vormden tezamen het ius ci-
vile, een tamelijk streng en vormelijk recht
dat in oorsprong alleen gelding had voor
personen die het Romeinse burgerrecht
hadden.

Naast, rondom en tegen dit ius civile in
evolueerde vooral in de tweede helft van
de Republiek het ius honorarium, een om-
vangrijk uit processuele normen opge-
bouwd rechtscomplex, dat geleidelijk ont-
stond uit de rechtscheppende werkzaam-

Codificatie in Constantinopel

J.E. Spruit
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heid van de jurisdictiemagistraten, van
wie de praetoren de belangrijksten waren.
Hun adviseurs, vooraanstaande juristen
verenigd in een raad van advies (consili-
um), waren de werkelijke scheppers van
dit wendbare, zich steeds aan de eisen van
de maatschappij aanpassende Romeinse
verkeersrecht. Aan de Griekse filosofie
ontleende methodische impulsen hebben
wellicht mede de vrijmaking van de
rechtswetenschap van priesterlijke bindin-
gen bevorderd en het proces van seculari-
sering van het juridisch denken versneld.
De profane juristen uit de 2de en 1ste
eeuw v.Chr. (de veteres, de ouden, zoals zij
later aangeduid werden) hebben met hun
verkenningsarbeid op nog onontgonnen
terrein de grondslagen gelegd voor de ont-
luiking van het juridisch denken en de
voorwaarden geschapen voor de ontplooi-
ing van het – sinds het einde van de 18de
eeuw aldus gekwalificeerde – ‘klassieke’
recht.

De klassieke periode viel grotendeels sa-
men met de nieuwe staatkundige struc-
tuur van het door keizer Augustus geves-
tigde Principaat (27 v.Chr.–284). De bloei-
tijd van de rechtswetenschap viel van ca.
50 v.Chr. tot ca. 235 (de dood van keizer
Alexander Severus). Van de hand van een
klein aantal briljante rechtsgeleerden ont-
stond in de loop van twee en een halve
eeuw een omvangrijke juridisch-literaire
produktie. Het werk van juristen als
P. Salvius Julianus, P. Juventius Celsus,
Aemilius Papinianus, Domitius Ulpianus
en Julius Paulus is klassiek in die zin, dat
het wat betreft scherpte van denken en ju-
ridische vindingrijkheid een eenzame
hoogte bereikte. Het oeuvre van de klas-
sieke juristen leeft nog voort in bewaard
gebleven collecties als de Fragmenta
Vaticana, de Collatio legum Mosaicarum et
Romanarum, alsmede in de duizenden tek-
sten die in de Justiniaanse Digesta – de om-
vangrijke bloemlezing van uit klassieke ju-
ristengeschriften gelichte fragmenten die

tussen 530–533 tot stand kwam – bijeenge-
bracht zijn.

Naast de opinies van de rechtsgeleerden
kregen in de keizertijd de verordeningen
(constitutiones) van de keizers steeds meer
gewicht als bron van recht. Wetten (leges)
werden er na het einde van de 1ste eeuw al
niet meer uitgevaardigd, het senaatsbesluit
werd reeds onder Augustus een werktuig
in de handen van de princeps, het edict van
de praetoren werd omstreeks 135 op last
van keizer Hadrianus in een definitieve re-
dactie vastgelegd door Salvius Julianus,
zodat nieuw recht langs deze weg niet
meer gevormd kon worden en het zwaar-
tepunt voor de rechtsontwikkeling in toe-
nemende mate bij de keizerlijke kanselarij
kwam te liggen.

De laatste klassieke jurist is Herennius
Modestinus, gestorven omstreeks 250. Aan
het tijdperk van het klassieke recht kwam
een einde met de moord op Alexander
Severus in 235. De decennia van verwar-
ring na zijn dood werkten verhinderend
op een verdere intellectuele ontplooiing
van de rechtswetenschap. In 284 werd
door Diocletianus met de vestiging van
wat later als de periode van het Dominaat
werd aangeduid, een einde gemaakt aan
alle politieke woelingen; maar met een
herleving van de rechtswetenschap in haar
oorspronkelijke glans ging dit niet meer
gepaard. In de tijd tussen ca. 250–320 wer-
den de werken van tal van klassieke juris-
ten gekopieerd en in bewerkte vorm op-
nieuw toegankelijk gemaakt. De anoniem
gebleven bewerkers sprongen soms tame-
lijk vrij om met de tekst en pasten deze
door verkortingen, toelichtingen en para-
frasering, waar nodig geacht, aan aan de
eisen van de tijd. De subtiele casuïstiek
van de klassieke juristen werd door deze
bewerkers vaak niet meer precies begre-
pen. Tal van interpolaties (veranderingen
in de tekst) dateren dan ook uit deze tijd.
In de keizerlijke verordeningen bleven tot
de abdicatie van Diocletianus (305) de
klassieke tradities vrij goed bewaard. De
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juristen, werkzaam op de kèizèrlqÏce kan-
selarij, beschikten nog over een klassieke
scholing en waren erop gericht om zoveel
mogelijk het klassieke rechtsdenken en de
gevestigde rechtsinstituten te conserveren.
Veel van deze verordeningen werden te-
gen het einde van de 3de eeuw op particu-
lier initiatief bijeengebracht in de Codex
Gregorianus en de Codex Hermogenianus.
Een groot aantal vond anderhalve eeuw la-
ter een plaats in de uit fragmenten van kei-
zerlijke verordeningen opgebouwde Codex
Theodosianus, die vanaf 439 in de beide
rijksdelen waarin het Romeinse rijk inmid-
dels was verdeeld rechtskracht had.

In de 4de en 5de eeuw drong het ontbin-
dingsproces, dat thans aangeduid wordt
als de ‘vulgarisering’, sterker door in het
Romeinse recht: lekenvoorstellingen slo-
pen in, sentimentsredeneringen maakten
opgang, het taalgebruik kreeg retorische
kleuringen, de juridisch-technische termi-
nologie werd minder scherp, sommige be-
grippen en rechtsinstituten versmolten
met elkaar. Vooral in het Westromeinse
rijk is dit vervagingsproces vrij sterk ge-
weest. Na de val van dit rijksdeel in 476
hebben verscheidene Germaanse koningen
getracht de stabiliteit van de rechtsorde te
bevorderen door codificatie van het gel-
dende recht. In het Oostgotische,
Westgotische en Bourgondische rijk zagen
codificaties voor de Germaanse en de
Romeinse bevolkingsgroep het licht. De
beroemdste van deze wetgevingen was de
Lex Romana Wisigothorum (506), die in de
middeleeuwen de infiltratie van Romeinse
rechtsvoorstellingen in een groot deel van
Zuid-Europa mogelijk maakte. In het
Oostromeinse rijk verliep de ontwikkeling
echter enigszins anders.

De oostelijke rechtsscholen
Anders dan in het westelijk rijksdeel, waar
in onderwijs en praktijk de rechtscultuur
verbleekte en intellectueel aan gehalte
verloor, bleef in het Oosten in verschillen-
de centra als Constantinopel en Beiroet de

rechtswetenschap beoefend aan rechts-
scholen in een vrij stringent leerprogram-
ma van vijf jaar. Het onderwijs aan deze
instellingen was vrijwel geheel gericht op
de bestudering van de klassieke rechtsin-
stellingen en was gebaseerd op tekstmate-
riaal, afkomstig van vooral laat-klassieke
juristen als Ulpianus, Paulus, Papinianus,
en Modestinus. Zelfs in aanmerking geno-
men dat de ontwikkeling van recht en sa-
menleving in die tijd veel minder snel ver-
liep dan heden ten dage, is deze antiquari-
sche oriëntatie merkwaardig. De werken
van de genoemde juristen waren vrijwel
alle in het Latijn geschreven en ademden
de geestesgesteldheid van een voorbije
epoque. Toch hielden de Griekstalige
hoogleraren in de rechtswetenschap, de
antecessores, verbeten vast aan een deugde-
lijk op de traditie geënt leerprogramma: in
het eerste jaar werd – zoals tot voor kort
nog aan vele rechtsgeleerde faculteiten in
Europa! – aangevangen met de bestude-
ring van de Institutiones van Gaius. In het
tweede jaar stond de studie van belangrij-
ke rubrieken uit het praetorische Edict in
zijn Hadriaanse vormgeving centraal, ver-
moedelijk aan de hand van het omvangrij-
ke commentaar dat Ulpianus daarop in het
begin van de 3de eeuw had geschreven.
Delen uit het oeuvre van Papinianus, de
meest geëerde van alle oude juristen, en
Paulus vormden de hoofdmoot in het der-
de respectievelijk vierde jaar. Pas in het
vijfde jaar werd de rechtsgeleerde studie
echt actueel door bestudering van de gel-
dende keizerlijke wetgeving. Per rechts-
school zullen er onderling wel verschillen
zijn geweest, maar het inrichtingspatroon
van de studie berustte overal op dezelfde
degelijke classicistische basis: de oude
rechtsgeleerde literatuur vormde, waar no-
dig aangepast, het aandachtsveld bij uit-
stek in een onderwijscultuur die voor alles
antiquarisch, conserverend en reproduk-
tief gericht was.

Dit respect voor de rechtsgeleerde overle-
vering van het oude Rome heeft tot gevolg
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gehad dat vooral aan de oostelijke rechts-
scholen, waaronder die in Constantinopel,
het klassieke rechtsbestand vrij goed be-
waard is gebleven en niet, zoals aan vele
rechtsscholen in het (voormalige) westelij-
ke rijksdeel, ten prooi viel aan vulgarise-
rende bewerking en vereenvoudiging ten
behoeve van de rechtspraktijk. De intellec-
tuele armoede in het Westen, die zo duide-
lijk naar voren komt in een geschriftje als
de 5de-eeuwse bewerking van de Institu-
tiones van Gaius, die ten behoeve van het
onderwijs in Autun tot stand kwam en die
men ook kan herkennen in de ondermaat-
se rechtskennis bij een encyclopedist als
Isidorus van Sevilla, mist men in de ooste-
lijke juridisch-literaire overlevering.

Justinianus I (527–565)
In de nieuwe rijkshoofdstad sloot in de
eerste helft van de 6de eeuw het classicis-
me van de oostelijke rechtsscholen aan op
de restauratiepolitiek van keizer Justi-
nianus, die ernaar streefde om de grenzen
van het oude Romeinse imperium te her-
stellen en om daarin, desnoods met harde
hand, zijn ideaal van eenheid in de christe-
lijke godsdienst en eenheid van recht te
verwezenlijken. De Aya Sophia, in 1453
verloren gegaan aan de islam, en het later
zo genoemde Corpus iuris civilis leven als
alom bewonderde getuigen van dit streven
tot in onze dagen voort. Justinianus is ver-
moedelijk al direct na zijn troonsbestijging
vastbesloten geweest om aan het verlopen
onderwijs in het recht alsmede aan de
rechtsonzekerheid en -onduidelijkheid in
de dagelijkse rechtspraktijk een einde te
maken.

Net zoals hij actief betrokken was bij
theologische problemen, was hij geïnteres-
seerd in rechtspolitieke vragen van zijn tijd
en voerde hij daarover regelmatig overleg
met zijn adviseurs. In het bijzonder vond
hij praktische steun en ontving hij stimu-
lansen van zijn minister Tribonianus, die
niet alleen beschikte over een grote biblio-
theek met oude juridische literatuur, maar

bovendien over het meest schrandere en
fijngeslepen juristenbrein van zijn tijd en
de macht om zijn ideeën door te voeren.
Behalve de warme steun van de keizer
moet ook de wetenschappelijke ambiance
van de rechtshogeschool in de residentie
bevorderend gewerkt hebben op de plan-
nen om de chaos in de dagelijkse rechtsbe-
deling door een allesomvattende wetge-
ving te beteugelen.

Justinianus Legislator
Reeds in de eerste jaren van de regering
van Justinianus kwam de meest omvang-
rijke wetgeving tot stand die het Romeinse
rijk in zijn tot dan meer dan duizendjarige
geschiedenis gekend heeft. Zij kwam op
een moment dat het Westromeinse rijks-
deel al gedurende meer dan een halve
eeuw in Germaanse handen was en boven-
dien in een tijdsgewricht, waarin het ooste-
lijk restant van het Romeinse rijk versneld
zijn metamorfose onderging tot het mid-
deleeuws-christelijke imperium dat wij
plegen aan te duiden als het Byzantijnse
rijk. Zonder Justinianus als laatste Romein-
se inspirator op de Byzantijnse keizers-
troon en zonder Tribonianus als machtige
dagelijkse leidsman zou er wellicht geen
codificatie tot stand zijn gekomen, zou hun
wetgeving in de late middeleeuwen haar
zegetocht niet begonnen zijn en zouden
recht en samenleving in Europa en in vele
andere delen van de wereld een geheel an-
dere gedaante hebben gekregen.

In handboeken over het Romeinse recht
is de legislatieve werkzaamheid van
Justinianus en zijn uit geleerden en prak-
tijkjuristen samengestelde wetgevingscom-
missie van compilatoren al vaak bezongen.
Compilatores, stapelaars: het gezelschap
hield zich niet, zoals men wellicht zou ver-
wachten, bezig met het ontwerpen en redi-
geren van nieuwe wetteksten, met het be-
denken van een goede inwendige systema-
tiek en met het op de golfslag van de tradi-
tie ontwikkelen van een verfijnd gecise-
leerd eenduidig begrippenapparaat. Neen,   
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waarmee zij zich bezighielden, was het
doorlezen en excerperen van talloze uit de
oudheid overgeleverde en in sommige ge-
vallen intensief bewerkte geschriften van
juristen uit de tijd van het Romeinse prin-
dpaat, de klassieke periode van het recht.
Wat naar hun gevoelen nog actuele beteke-
nis had, of deze, na het aanbrengen van
een wijziging in de tekst, alsnog kon krij-
gen, werd opgenomen, ‘opgestapeld’, in
het wetboek: de uittreksels uit de traditie
van het juristenrecht in de Institutiones en
de Digesta, die uit de traditie van het kei-
zerlijk recht in de Codex. Aangezien de
Romeinse juristen, anders dan hun meer
op systematiek georiënteerde moderne
confrères, hun inzichten en rechtsopvattin-
gen overwegend hebben gedemonstreerd
aan de hand van verzonnen en reëel
plaatsgevonden hebbende gevallen, wer-
den met name de Digesten tot een wetboek
met een uitgesproken casuïstisch karakter;
het intellectuele kaliber van juist dit onder-
deel van de codificatie is zo zwaar, dat
men zich kan afvragen of het technisch ho-
ge gehalte, gecombineerd met een qua sys-
tematiek ondoorzichtige structuur, de tijd-
genoot niet voor raadsels gesteld heeft.

De wetgeving van Justinianus bestond in
haar definitieve vormgeving uit drie sa-
menhangende onderdelen. In de eerste
plaats uit de Institutiones, een leerboek dat
gebaseerd was op de gelijknamige en in de
late oudheid veel gelezen inleiding tot het
recht van de 2de-eeuwse jurist Gaius. Dit
niet al te omvangrijke, in een coherente en
systematische ordening gegoten leerboek
was aan alle rechtsscholen in het Westen
en in het Oosten ‘verplichte’ literatuur,
omdat het in bondige vorm totius legitimae
scientiae prima elementa1 bevatte, en daar-
door zeer geschikt als introductie tot het ‘
recht voor de eerstejaars rechtenstudenten
werd geacht. Sedert de 17de eeuw heeft
het op Gajaanse leest geschoeide Justini-
aanse leerboek model gestaan voor de sys-
tematische vormgeving en de inhoudelijke
inrichting van inleidende juridische leer-

boeken en rechtsgeleerde verhandelingen,
later ook voor de systematiek en inhoud
van de privaatrechtelijke codificaties die in
de overgangsdecennia van de 18de naar de
19de eeuw in tal van Europese landen het
licht zagen, waaronder ons Burgerlijk Wet-
boek. De uiteenzetting in hoofdlijnen van
het gehele privaatrecht, de transparantie
van het rechtsgeleerde betoog, de welge-
lijnde literaire vormgeving, alles harmoni-
eus gevoegd in een beknopte, goed samen-
hangende structuur, hebben deze gemo-
derniseerde ‘remake’ van Gaius’ werk in
de latere westerse rechtstraditie zijn sta-
tuur verleend als een van de meest in-
vloedrijke boeken uit de geschiedenis van
het avondland.

Vervolgens de Digesta, wel eens gekwali-
ficeerd als het onsterfelijk deel van de
Justiniaanse wetgeving. De compilatoren
kregen de opdracht om ten behoeve van
het rechtsgeleerd onderwijs en de juridi-
sche praktijk een bloemlezing samen te
stellen uit het nog voorhanden zijnde oeu-
vre van de Romeinse juristen. Het plan
was niet helemaal nieuw: Theodosius II
had een eeuw eerder ook al eens een soort-
gelijke opdracht gegeven, maar van de uit-
voering was toen niets terechtgekomen. De
Justiniaanse commissie onder leiding van
Tribonianus daarentegen bracht het ver-
metele plan – vermetel, immers er waren
vermoedelijk geen modellen en voorbeel-
den voorhanden waaruit men inspiratie en
lering kon putten – wel tot een goed einde.
Uit de Responsa, Quaestiones, Sententiae,
Disputationes, Libri ad Sabinum, Libri ad
Edictum en hoe de titels die de juristen aan
hun werken hebben gegeven ook verder
mogen luiden, werden die tekstfragmen-
ten gelicht die nog actualiteitswaarde had-
den of deze, met een lichte ingreep, alsnog
konden krijgen. Waar dit nodig was met
het oog op nieuwe rechtsontwikkelingen
brachten de compilatoren interpolaties in
de teksten aan. Verouderde begrippen
werden vervangen door nieuwe en wat
overbodig werd geacht, werd geschrapt.
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Aldus ontstond een merkwaardig wet-
boek. De Digesten bestaan uit 50 boeken
(libri), die nader onderverdeeld zijn in aan
bepaalde onderwerpen gewijde titels.
Binnen deze titels vonden duizenden frag-
menten uit het oeuvre van 39 oude juristen
– van de Republikeinse rechtsgeleerde
Q. Mucius Scaevola tot de Dominaatsjurist
Arcadius Charisius – in een bonte en niet
altijd herkenbare volgorde een plaats.
Waren de Institutiones, ondanks het feit dat
zij als onderdeel van de codificatie kracht
van wet hadden, toch vooral bedoeld als
introductie tot het rechtsgeleerd onderwijs,
de Digesten beoogden, naast hun dienst-
baarheid als voorwerp van studie aan de
rechtsscholen, in de eerste plaats een fun-
dament te vormen voor de eigentijdse
rechtspraktijk. Deze hybride opzet droeg
ertoe bij dat het wetboek op beide terrei-
nen wel moest falen. Het zijn bij uitstek de
Digesten geweest die vanaf hun herontdek-
king in de middeleeuwen aan de Romein-
se rechtsgeleerde traditie een alle volkeren
overkoepelend gezag hebben verleend;
over een periode van acht eeuwen hebben
zij generatie na generatie juristen de
grondslag en de maatstaf aangereikt om,
in iedere periode op eigentijdse wijze, het
recht geactualiseerd te houden. Langs
steeds weer andere wegen en mei naar tijd
en plaats verschillende methoden hebben
de juristen in het laat-middeleeuwse en het
pre-moderne Europa in de Digesten de cen-
trale inspiratiebron gevonden om de
rechtsontwikkeling eenvormig te laten ver-
lopen en de Europese rechtswetenschap
een gemeenschappelijke grondslag te ver-
lenen, die vandaag de dag nog een ver-
trekpunt kan zijn voor het zoeken naar en
codificeren van een Europees ius commune.

Voor het derde onderdeel, de Codex, wa-
ren de problemen bij de samenstelling
minder groot. In de voorafgaande eeuwen
waren er al eerder pogingen gedaan om
compilaties tot stand te brengen op grond-
slag van keizerlijke verordeningen die in
het verleden door de keizerlijke kanselarij-

en waren uitgevaardigd. De eerste collec-
ties dateren uit het einde van de 3de eeuw,
de laatste was die van Theodosius II, die in
een omvangrijke codificatie het geldende
keizerlijke recht bijeengebracht had; deze
had in 439 kracht van wet gekregen in het
oostelijk en in het westelijk rijksdeel. Het
was met name met het model van deze
Codex Theodosianus voor ogen, dat de
Justiniaanse compilatoren hun taak aan-
vingen om een wetboek met geactuali-
seerd keizerlijk recht het licht te doen zien.
De methode die zij volgden was beproefd:
uit honderden verordeningen die vanaf
Hadrianus tot in de tijd van Justinianus
waren uitgevaardigd werden die fragmen-
ten gelicht, die in de 6de eeuw nog van
praktisch belang waren en die, eventueel
aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd,
rechtsgeldigheid zouden kunnen behou-
den. Verouderde verordeningen werden
niet meer opgenomen, grotere verordenin-
gen werden soms gesplitst en fragmenten
daaruit, al naar gelang het te regelen on-
derwerp dit met zich meebracht, op uit-
eenlopende plaatsen in de Codex opgeno-
men. De compilatoren hadden van de kei-
zer de opdracht gekregen ervoor te zorgen
dat tegenstrijdigheden en herhalingen zich
niet zouden voordoen; ook dienden zij via
aanpassingen van de oorspronkelijke tekst
tegemoet te komen aan de behoeften van
de eigentijdse rechtspraktijk. De Codex
moest een spiegel van het geldende keizer-
recht zijn. In 529 zag deze als eerste onder-
deel van de codificatie het licht. De ruste-
loze produktie van nieuwe verordeningen
op velerlei terrein in de jaren daarna, de
voorspoedige snelle totstandkoming in 533
van de Institutiones en de Digesten maakten
al binnen korte tijd een herziening van de
Codex noodzakelijk. Dit geschiedde in 534;
met de uitvaardiging van de herziene ver-
sie van de Codex op 29 december van dat
jaar kwamen de codificatiewerkzaamhe-
den tot een einde. De tekst van de nieuwe
wetgeving werd naar alle provinciale
hoofdsteden van het rijk gezonden, met
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opdracht aan de gouverneurs om afschrif-
ten te laten vervaardigen.

Ook al hadden de geleerden en practici in
Constantinopel in harmonieuze samen-
werking grootse arbeid verricht en zonder
het te beseffen een monumentum aere peren-
nius opgericht, maatschappij en rechtsont-
wikkeling stonden natuurlijk niet stil.
Justinianus bleef op legislatief gebied ook
na deze datum actief. Tientallen rechtsher-
vormende verordeningen op alle terreinen
van het recht – privaatrecht, strafrecht,
staats- en administratiefrecht, kerkelijk
recht – zagen het licht. De meeste waren in
het Grieks gesteld, enkele in het Latijn,
sommige in beide talen. Het taalgebruik in
deze novellae constitutiones is geornamen-
teerd en juridisch veel minder scherp en
bondig dan dat van de juristen van weleer.
De Novellen ademen evenzeer herkenbaar
de geest van het Byzantijnse Rome als de
Instituten en de Digesten die van het
Romeinse Rome.

Effect van de Codificatie
Welke ontvangst is het opus magmun na
zijn uitvaardiging ten deel gevallen? In het
Westen werd na de verovering van Italië
de codificatie aldaar ingevoerd op verzoek
van Vigilius, die de pauselijke zetel in
Rome bekleedde. Voor Justinianus moet
het een groot uur zijn geweest: Rome, ba-
kermat van het rijk en voormalig bestuurs-
centrum, op de Goten herwonnen;
Constantinopel en Rome in rechtseenheid
verbonden. Toch heeft in het Westen de
Justiniaanse codificatie geen vaste voet aan
de grond gekregen, omdat in 568 Italië
vrijwel geheel weer prijs gegeven moest
worden aan de Longobarden. Het is waar-
schijnlijk in de tijd tussen 554 en genoemd
jaar, dat manuscripten van de diverse on-
derdelen van de wetgeving naar Italië zijn
overgebracht, aangezien later, in de mid-
deleeuwen, de receptie van het Romeinse
recht geheel is geschied op basis van wes-
telijke handschriften. Het contact met de
nieuwe wetgeving is echter te kort geweest

om verankering in de toenmalige westerse
rechtspraktijk mogelijk te maken. De Di-
gesten geraakten snel in vergetelheid. Wat
er aan Romeinsrechtelijk gedachtengoed
neersloeg in Merovingische en Karolin-
gische capitularia en oorkonden was af-
komstig uit de westelijke gevulgariseerde
rechtstraditie; en dan meestal zo vervormd
dat het oorspronkelijke Romeinse rechtsin-
stituut, waarop de Frankische tekst was
gebaseerd, nauwelijks nog herkenbaar
was.

Ten aanzien van het Oosten, waar politie-
ke veranderingen of oorlogsomstandighe-
den in ieder geval geen afbrekend effect
hadden op de mogelijkheid voor de
Justiniaanse wetgeving om in het rechts-
leven wortel te schieten, blijft eveneens de
twijfel overheersen. De vraag of en in hoe-
verre Justinianus metterdaad algemeen
rechtseenheid heeft gebracht en voor een
ieder de rechtszekerheid heeft bevorderd,
lijkt met enige voorzichtigheid toch slechts
in negatieve zin beantwoord te kunnen
worden. Door contemporaine auteurs als
bijvoorbeeld Joh. Lydus, Procopius en
Malalas wordt geen aandacht besteed aan
de totstandkoming van de codificatie; en
met name niet van de Digesten, waarvan
Justinianus zelf zegt dat het een wanhopig
makende onderneming (opus desperatum)2

was, die na een gang door diepe dalen al-
leen dank zij hemels gunstbetoon voltooid
kon worden. Als gevolg van het samen-
brengen van rechtsgeleerd bronnenmateri-
aal uit zes eeuwen bevatte de compilatie
toch te veel controversen en was ze te
complex om advocaten en rechters snel
uitkomst te kunnen bieden bij het beant-
woorden van ingewikkelde rechtsvragen.
Bovendien was de systematiek van de co-
dificatie zo gebrekkig, dat de tijdgenoot er
nauwelijks raad mee kan hebben geweten
om er snel een referentiepunt voor de op-
lossing van een bepaalde rechtsvraag te
kunnen vinden. De in de Digesten en in de
Codex verzamelde tekstfragmenten waren
binnen de titels zonder al te veel cohesie
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geordend; het daarin bijeengebrachte ma-
teriaal was overwegend casuïstisch van
aard, zodat de juristen in de praktijk
– waar aan middelen voor snelle oriëntatie
en vlug naslaan behoefte bestond en be-
staat – het antwoord op hun voorgelegde
problemen moeilijk of in het geheel niet
konden vinden. Daarbij ademde het groot-
ste deel van de gecompileerde teksten, on-
danks de talrijke wijzigingen, die daarin
zowel in de pre-Justiniaanse als in de
Justiniaanse periode waren aangebracht,
de geest van een andere tijd. Of de gemid-
delde Byzantijnse praktijkjurist in de pro-
vincie affiniteit met de hoog-intellectuele
juridische wereld uit de sedert lang vervlo-
gen époque gehad heeft, kan met reden be-
twijfeld worden. Was hij in staat de soms
cryptische casuïstiek, de tegenstrijdighe-
den tussen de opvattingen van de juristen
en de subtiele nuances in hun overwegin-
gen te ontrafelen en te verstaan? Dan rijst
de vraag, of en in hoeverre hij in staat was
om het bondige, ja karige juristenlatijn te
lezen en te begrijpen. Het Latijn mocht in
6de-eeuws Byzantium dan nog wel de
ambtelijke voertaal zijn, maar het was toch
een geheel ander Latijn dan 500 jaar eerder
gesproken en geschreven werd. Zo gebrek-
kig was de kennis van het Latijn, dat deze
taal sedert 542 in de wetgeving alleen nog
gehanteerd werd in verordeningen die
voor Latijnstalige streken werden uitge-
vaardigd. De studenten hadden er zoveel
moeite mee dat te hunnen behoeve op gro-
te schaal vertalingen in het Grieks (indices)
en uittreksels (summae) werden vervaar-
digd. Bestuurders, rechters, advocaten, zij
allen beschikten in het algemeen over niet
veel meer dan basale kennis van het Latijn
dat hen als ambtelijke voertaal diende, ge-
tuige onder andere het kennisniveau dat
een topbestuurder als Joh. Lydus, ondanks
zijn pretenties in tegenovergestelde rich-
ting, in zijn werk over de Romeinse prefec-
tuur De magistratibus aan de dag legt.

Afgezien van zijn taalvaardigheid in het
Latijn, kan het met het juridische kaliber

van de gemiddelde rechter ook niet al te
best gesteld zijn geweest, zeker niet buiten
de provinciale hoofdsteden. De onder-
betaalde en zwakgeschoolde defensores
civitatis, die van kleine civiele en criminele
zaken kennis namen, hadden niet de be-
schikking over een exemplaar van de
Digesten of de Codex; alleen lieden met een
brede beurs konden zich deze aanschaffen
bij een van de particuliere ondernemers
die zich met het kopiëren ervan bezighiel-
den. Hoe onbetaalbaar dergelijke manu-
scripten geweest moeten zijn, laat zich
enigzins berekenen wanneer men bedenkt
dat het overschrijven van bijvoorbeeld de
Digesten of de Codex een werk van vele
maanden geweest moet zijn. Ook na de
uitvaardiging in 534 van het laatste onder-
deel van de codificatie, de herziene versie
van de Codex Justinianus, zal de dagelijkse
procespraktijk niet zo wezenlijk hebben
verschild met die in de periode vóór uit-
vaardiging ervan: ‘want ook al waren er
vele wettelijke bepalingen gesteld, toch
voerden de mensen die vroeger procedeer-
den die processen op basis van slechts wei-
nig rechtsregels, hetzij door gebrek aan
boeken die zij zich onmogelijk konden ver-
schaffen, hetzij uit loutere onwetendheid.
En de processen werden meer door de wil-
lekeur van de rechters dan door het gezag
van het recht beslist’, aldus de tekst van de
uitvaardigingsconstitutie, gericht tot de
Senaat van Constantinopel3. Van een schei-
ding der machten in de zin van de latere
trias politica-leer van Montesquieu was
geen sprake. In veel gevallen was de rech-
terlijke functie niet of nauwelijks te onder-
scheiden van de algemeen bestuurlijke ta-
ken en verantwoordelijkheden; rechters
traden, zeker als het om aangelegenheden
ging waarbij de openbare orde en rust in
de staat in geding waren, eerder op vanuit
hun eigen inzicht en hun streven de hun
toekomende plaats in de ambtelijke hiërar-
chie niet in gevaar te brengen dan om in
onafhankelijkheid vrouwe Justitia te die-
nen.
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Bedenkt men tenslotte dat naarmate men
zich verder van het centrum van het rijk,
Constantinopel, verwijderde, de invloed
van lokaal gewoonterecht en volksrechten
sterker werd, dan lijkt de veronderstelling
dat de werkelijke betekenis van Justi-
nianus’ legislatieve arbeid voor de dage-
lijkse rechtspraktijk binnen zijn rijk niet
groot is geweest, niet al te gewaagd. Zoals
het oude Romeinse recht in de eerste
plaats een produkt van de cultuur van een
heel kleine groep juristen uit de hoofdstad
Rome is geweest, zo is wellicht de codifica-
tie het resultaat geweest van de bevlogen
ideeënwereld van een gedreven monarch
en de gedreven daadkracht van zijn minis-
ter Tribonianus en heeft toepassing ervan
vooral in de nieuwe hoofdstad Constanti-
nopel plaatsgevonden; het hooghouden
van de oude rechtstraditie paste daar in
het streven om langs zo veel mogelijk we-
gen de verbondenheid met het oude Rome
in stand te houden en het concept van
romanitas van het rijk te koesteren.

Veel duidelijker heeft de codificatie een
vernieuwd fundament geboden aan het
rechtsgeleerde onderwijs aan de rechts-
scholen in de hoofdstad en in Beiroet, door
Justinianus poëtisch aangeduid als nutrix
legum4, voedster der wetten. De Byzan-
tijnse antecessores bleven als vanouds vol-
strekt vertrouwd met het oude Latijnse
tekstmateriaal en de juridische denkwe-
reld van het antieke Rome. Zij hebben tot
over het midden van de 6de eeuw, tot de
opheffing van de rechtsscholen in Beiroet
en Constantinopel, op hoog niveau hun
onderricht gecontinueerd en in uiteenlo-
pende typen literatuur de Justiniaanse
wetgeving in de eerste plaats voor rechts-
geleerde studie en, in mindere mate, met
het oog op de dagelijkse praktijk openge-
legd. Moge ook in Constantinopel in de
tweede helft van de 6de eeuw in de kwali-
teit van het onderwijs verval zijn ingetre-
den, het contact met de Justiniaanse codifi-
catie is ook daarna niet verloren gegaan,
getuige bewerkingen in latere eeuwen die,

moge zij in het algemeen kwalitatief en
kwantitatief reducties zijn van de codifica-
tie van Justinianus Magnus, toch steeds
daarop teruggaan.

In het Westen is de herleving van de
Romeinse componenten van wat sinds de
latere middeleeuwen als het Corpus iuris
civilis werd aangeduid, het werk geweest
van de generaties geleerden die tegen het
einde van de 11de eeuw de opbloei van de
rechtscultuur in Italië vanuit Bologna be-
vorderden. Het is een van de meest wis-
pelturige bewegingen van de geschiedenis
geweest dat pas dan, ruim vijf eeuwen la-
ter, het Justiniaanse Romeinse recht als een
levend recht, toepasselijk op het continent
van West-Europa – waarvoor het niet ont-
worpen was – zijn werkelijke zegetocht be-
gint.
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NOTEN
l. Constitutio Imperatoriam 4; in par. 3 van deze de
Institutiones inleidende verordening wordt gesproken
over de cunabula legum, de elementaire beginselen
van het recht.

2. Constitutio Imperatoriam 2; ook in constitutie
Tanta pr. maakt Justinianus ophef over de omvang
van het verrichte werk.
3. Const. Tanta-∆Ûδωκεν 17.
4. Constitutio Omnem 7.
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Inleiding
Het oproer dat in januari 532 in de hippo-
droom van Constantinopel uitbrak, heeft
op de tijdgenoten diepe indruk gemaakt.
Geen wonder. Als gevolg van deze zoge-
naamde Nika-opstand is een groot deel
van de toenmalige stad in de as gelegd,
waarbij onder andere de kerk van de
Heilige Wijsheid in vlammen opging
– met de bouw van de nieuwe Aya Sophia,
die nog steeds het stadsbeeld van Istanbul
bepaalt, werd kort na de opstand begon-
nen. Bij de Nika-opstand werd bovendien
het keizerlijk gezag flink op de proef ge-
steld (er is zelfs een tegenkeizer uitgeroe-
pen) en er vielen vele doden en gewonden
(de opgave hiervan in de bronnen schom-
melt tussen de dertig- en vijftigduizend).
Het verbaast dan ook niet dat in geschrif-
ten van tijdgenoten als Procopius en
Malalas betrekkelijk veel aandacht is be-
steed aan dit oproer – het dankt zijn naam
aan het wachtwoord van de opstandelin-
gen, νÝκα (overwin), mogelijk oorspronke-
lijk een aanmoedigingskreet van suppor-
ters in de hippodroom, zoiets als ‘aanval-
len’ in onze voetbalstadions.1

Onder de slachtoffers van de opstand be-
vonden zich in de eerste plaats de aan-
stichters ervan. Zij moeten gezocht worden
onder het vaste publiek van de wagenren-
nen. De Nika-opstand begon nu eenmaal
in de hippodroom, waar voor één keer de
aanhangers van de Groenen en de Blau-
wen (wagenmenners waren aan de kleur
van hun uitrusting te herkennen) zich niet
tegen elkaar, maar tegen het overheidsge-
zag keerden. Maar toen de rel uitgelopen

was op een regelrechte opstand tegen het
bewind van keizer Justinianus (527–565),
werden ook veel onschuldige burgers ge-
dood, onder wie verscheidene vrouwen.
Verder soldaten en hoogwaardigheidsbe-
kleders. Van laatstgenoemden kwamen
sommigen overigens niet om bij de rellen
zelf. Zij werden op last van Justinianus te-
rechtgesteld, nadat zij van hoogverraad
beschuldigd waren. Zij hadden van de ge-
legenheid gebruik willen maken om de
keizer van de troon te stoten.

Het heeft inderdaad niet veel gescheeld
of aan het keizerschap van Justinianus was
in 532 vroegtijdig een eind gekomen. Vol-
gens Procopius heeft de keizer, toen de op-
stand uit de hand dreigde te lopen, uit ei-
gen beweging het plan opgevat om af te
treden en is het slechts aan het koelbloedig
optreden van keizerin Theodora te danken
geweest dat troonsafstand uitbleef. Zo
staat het ook in de meeste moderne ge-
schiedenisboeken. Het is echter de vraag
of Procopius de rol van Theodora in deze
affaire niet wat al te mooi heeft voorge-
steld. Geen der andere antieke auteurs die
over de Nika-opstand geschreven hebben
rept met een woord over de beslissende in-
greep van de keizerin en de wijze waarop
Procopius de bewuste scène schildert,
roept een aantal vragen op. Daarover
straks meer. Eerst nu een overzicht van het
verloop van de opstand.

De vlam in de pan
Het voorspel van het oproer bestond uit de
arrestatie, door de stadsprefect Eudaemon,
van een aantal herrieschoppers die behoor-

Theodora en de Nika-opstand
van 532

H.C. Teitler
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den tot de twee grote supportersverenigin-
gen van de hippodroom, de Groenen en de
Blauwen (deze namen werden, behalve
voor wagenmenners, ook gebruikt ter aan-
duiding van supporters die zich met hun
idolen identificeerden). Naast Groenen en
Blauwen bestonden er ook Roden en Wit-
ten, maar over hen horen we veel minder.
De belangstelling van deze ‘circusfacties’
was ongetwijfeld in de eerste plaats gericht
op de verrichtingen van de wagenmen-
ners, maar zij konden zich ook opwerpen
als claqueurs om bepaalde zaken onder de
aandacht van de keizer en zijn gevolg te
brengen - de hippodroom was een van de
weinige plaatsen in de stad waar het volk
de gelegenheid had zijn keizer geregeld te
zien en toe te schreeuwen.

Wat de door prefect Eudaemon gearres-
teerde ‘hooligans’ precies op hun kerfstok
hadden, is niet bekend. Misschien heeft
hun arrestatie iets te maken gehad met de
demonstraties in de hippodroom tegen een
hoge functionaris in keizerlijke dienst,
waarvan een verslag bewaard gebleven is.2

Ook de keizer zelf was daarbij het doelwit
geweest van allerlei gescandeerde leuzen:
‘Was de zoon van Sabbatius (= Justinianus)
maar nooit geboren’, klonk het onder an-
dere. Groenen en Blauwen hadden elkaar
over en weer verwijten naar het hoofd ge-
slingerd: ‘Jullie alleen in de hele hippo-
droom hebben moordenaars in jullie gele-
deren’, schreeuwden de Blauwen. ‘Nee,
júllie zijn moordenaars, en na een moord
lopen jullie hard weg’, was het antwoord
der Groenen. Enzovoort, enzovoort (van
elders weten we dat dergelijke acclamatio-
nes soms wel dertig maal herhaald konden
worden). Het kan zijn dat het verbale ge-
weld overgegaan was in fysiek geweld en
dat daarop door de stadsprefect was inge-
grepen.

Hoe dan ook, na onderzoek door
Eudaemon werden zeven van de gearres-
teerde herrieschoppers als de voornaamste
raddraaiers aangewezen. Zij zouden wor-
den terechtgesteld. Bij de executie van het

vonnis ging er echter iets mis: twee van de
galgen begaven het, waardoor zowel een
Groene als een Blauwe ongedeerd bleef.
Beiden werden door de te hoop gesnelde
menigte ijlings naar een kerk gebracht,
waar zij asiel kregen, tot ongenoegen van
de stadsprefect, die soldaten stuurde om
de kerk te bewaken.

Een paar dagen later werden, zoals te
doen gebruikelijk op de idus (de 13de dag)
van januari, wedstrijden gehouden in de
hippodroom (op de plaats waar nu in
Istanbul het Paardenplein, At Meydani,
ligt), in tegenwoordigheid van de keizer.
Spreekkoren van Groenen en Blauwen,
ditmaal in eendrachtige samenwerking,
eisten keer op keer de vrijlating van hun
makkers. Maar Justinianus gaf geen krimp.
En ook de volgende dag wenste hij niet in
te gaan op de eisen van het opnieuw in de
hippodroom samengestroomde publiek.
Wel beloofde hij een uitbreiding van het
aantal spelen, maar daarmee kon hij de
woedende menigte niet paaien: Groenen
en Blauwen staken een deel van de hippo-
droom in brand en gingen de straat op.
Zij trokken naar de ambtswoning van de
stadsprefect, bevrijdden de zich daar be-
vindende gevangenen en staken het ge-

Afb. 1. Gouden medaillon van keizer Justinianus,
waarschijnlijk omstreeks 534 gemaakt.
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bouw in brand. Moordend, plunderend en
brandstichtend trokken ze vervolgens de
rest van de stad door, een spoor van ver-
nielingen achterlatend. Over de eerder op
wonderbaarlijke wijze aan de galg ont-
snapte twee ter dood veroordeelden horen
we niets meer, maar we mogen waar-
schijnlijk wel aannemen dat zij geprofi-
teerd hebben van de algemene onrust.

Het oproer kwam nu in een nieuwe fase.
Allerlei ontevreden elementen sloten zich
bij de Groenen en de Blauwen aan en de
massa begon politieke eisen te stellen: on-
der andere afzetting van de stadsprefect
Eudaemon en van gehate ministers als
Johannes de Cappadociër en Tribonianus.
Dit keer ging de keizer wel door de
knieën, maar dat mocht niet baten. Ook
nadat de genoemde hoogwaardigheidsbe-
kleders van het toneel waren verdwenen,
gingen de verwoestingen onverminderd
door. Bovendien keerden de opstandelin-
gen zich nu tegen de keizer zelf en vonden
zij steun bij een aantal senatoren. Het re-

sultaat was dat Hypatius, een neef van de
vroegere keizer Anastasius (491–518), in
plaats van Justinianus tot keizer werd uit-
geroepen. Of Hypatius zelf hiermee erg
gelukkig is geweest, is niet duidelijk; hij
stribbelde in ieder geval nogal tegen en be-
riep zich er later op dat hij alleen om erger
te voorkomen met de opstandelingen had
meegedaan.

Procopius en Theodora
In deze fase van de opstand plaatst
Procopius het manmoedig optreden van
keizerin Theodora. Hij laat haar aanwezig
zijn bij de vergadering waarin de keizer en
zijn naaste medewerkers overlegden over
wat hun te doen stond nu er een tegenkei-
zer was uitgeroepen. Moest men in
Constantinopel blijven en het verzet vol-
houden? Of moest men het bijltje erbij
neergooien en vluchten? Beide standpun-
ten werden verdedigd, maar men kwam er
niet uit. Toen nam Theodora het woord:

Afb. 2. Mozaïek in de kerk van S. Vitale in Ravenna (voltooid in 547): keizerin Theodora en hovelingen.
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Men kan zich afvragen of het wel gepast is dat
een vrouw in aanwezigheid van mannen het
woord neemt en dat ze, als de mannen niet
goed weten wat zij moeten doen, initiatieven
ontplooit. Maar ik vind het nu niet het geschik-
te moment om me daarover druk te maken. Als
iemand in groot gevaar verkeert, zit er niets an-
ders op dan zo goed mogelijk te doen wat no-
dig is. Wat mijn mening betreft, ik vind vluch-
ten, zelfs als daardoor het vege lijf gered zou
kunnen worden, hoe dan ook verkeerd (zo dat
ooit geldt, dan zeker nu). Ieder mens moet eens
sterven, dat is onvermijdelijk. Maar voor wie
eenmaal keizer is geweest, is ballingschap on-
verdraaglijk. Ik hoop nooit de dag te hoeven
beleven waarop ik dit purper zal moeten afleg-
gen en waarop ik niet meer met ‘majesteit’ aan-
gesproken word. Als het uw wens is, sire, een
veilig heenkomen te zoeken, dan is dat geen
probleem. We hebben geld genoeg, daar is de
zee en daar zijn schepen. Maar bedenk wel van
te voren of u straks, in uw veilig onderkomen,
niet liever dood dan gered zou willen zijn. Wat
mijzelf betreft, ik kan mij geheel en al vinden in
het oude gezegde dat luidt: het keizerschap is
een mooi doodskleed.3

Hierna, aldus Procopius, werd niet langer
geaarzeld. De woorden van Theodora had-
den alle aanwezigen, de keizer in de eerste
plaats, van nieuw elan bezield en het
duurde daarna niet lang meer of keizerlij-
ke troepen onder leiding van Belisarius en
Mundus wisten de opstand te beëindigen.

Heeft Theodora zich werkelijk zo man-
haftig gedragen? Is zij het inderdaad ge-
weest die haar aarzelende echtgenoot de
beslissende duw in de rug heeft gegeven?
Is het dus aan haar optreden te danken dat
de troon voor Justinianus behouden bleef?
Uit te sluiten is dit alles niet. Weliswaar
speelt Theodora, wanneer Procopius el-
ders aandacht besteedt aan de Nika-op-
stand (Aedificia 12.12 en Anecdota 1.20 e.v.),
geen enkele rol en zwijgen ook alle andere
bronnen over haar, maar Procopius, secre-
taris van Justinianus’ generaal Belisarius,
heeft kunnen beschikken over informatie
uit de eerste hand. Om die reden is het niet
uitgesloten dat zijn versie van deze episo-

de van de Nika-opstand op feiten berust.
Maar het is evenmin uit te sluiten dat
Procopius bij de literaire vormgeving van
zijn verhaal de zaak wat fraaier heeft voor-
gesteld dan zij in werkelijkheid was, bij-
voorbeeld om een pakkende tegenstelling
te creëren tussen enerzijds nerveuze en be-
sluiteloze mannen en anderzijds een koele,
daadkrachtige vrouw. In ieder geval mag
men aannemen dat de redevoering die de
historicus aan de keizerin in de mond
heeft gelegd, eerder aan het brein van
Procopius dan van Theodora ontsproten
is. Een dergelijke inbreng van een ge-
schiedschrijver was immers in de antieke
historiografie volstrekt gebruikelijk.

Hoe men hierover ook denkt, één ding is
zeker: mede door de rol die Procopius aan
Theodora toedeelt spreekt het verhaal over
de Nika-opstand nog steeds tot de verbeel-
ding.
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Afb. 3. Een wagenmenner in karakteristiek kostuum.
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NOTEN
l. De uitgebreidste verslagen van de opstand zijn te
vinden in het werk van Procopius (Bella Persica
1.24.1–58; cf. Cameron, 1985, 69,165–168) en Johannes
Malalas (Chronographia 473.5–477.3). Voor een bespre-

king van deze en andere bronnen (van belang zijn
vooral het Chronicon Paschale en Theophanes’
Chronographia) is Bury, 1897, nog steeds fundamen-
teel, maar zeer nuttig zijn ook de opmerkingen van
Michael en Mary Whitby, 1989.
2. Het verband tussen de zogenaamde Akta dia
Kalopodion en de Nika-opstand is omstreden. Volgens
sommigen (bijv. Cameron, 1976, 318 e.v. en
Baldwin,1981) hebben deze acclamationes niets met
de opstand te maken. Anderen zien het verband wel,
zij het op verschillende gronden (vergelijk bijvoor-
beeld Karlin-Hayter, 1981 en Whitby en Whitby,
1989,112–114; ik sluit mij bij laatstgenoemden aan).
3. Procopius, Bella Persica 1.24.33–37. Het gezegde dat
het keizerschap een mooi doodskleed was (καλeν
�ντÀæιïν � âασιλεÝα �στÝ) is voor het eerst geattes-
teerd in een anecdote over de tiran Dionysius van
Syracuse (vgl. Isocrates, Archidamus 44, Diodorus
Siculus 14.8.5 en 20.78.2, Plutarchus, Cato maior 24.8
en Moralia 783 D), Aelianus, Varia Historia 4.8, alleen
staat er dan niet âασιλεÝα, maar τυραννÝς.
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Om een indruk te geven van het politieke
‘gesternte’ waaronder literatuur en weten-
schap in Byzantium hebben gefunctio-
neerd, laat ik aan mijn schets van litera-
tuur en wetenschap een kort historisch ka-
der voorafgaan.

a. Restauratie-periode (330–565/641). Politiek
doel: behoud, casu quo herstel van het in-
tegrale Romeinse Rijk. Doel nooit bereikt.
Stichting nieuwe hoofdstad
Constantinopel door Constantijn I de
Grote (330). Val Westromeinse Rijk (476).
Gedeeltelijke heroveringen onder
Justinianus I (527–565). Strijd om te overle-
ven onder Herakleios (610–641) tegen de
Perzen. Invoering Thema-systeem’.1

Opkomst van de Islam en het verlies valt
de ‘oostelijke’ gebieden (Syrië, Mesopota-
mië, Palestina, Egypte).
b. Consolidatie-periode, bloei en verval
(642–1204/1261). ‘Romprijk’ (Anatolië-
talkan [-Zuid-Italië]). Uitbouw Thema-
systeem’. Ikonoklasme (726–843).2 Kroning
Karel de Grote tot keizer in het Westen
(800) leidt tot ontstaan twee-keizer-pro-
bleem. Groei innerlijke kracht Byzantium,
verzwakking Arabieren. Tegenoffensief
onder Nikephoros II Phokas (963–969),
Johannes Tzimiskes (969–976) en Basileios
II (‘de Bulgarendoder’, 976–1025).3 Daarna
aftakeling. Expansie Seldsjoekse Turken.
Slag bij Manzikert (1071) doet het binnen-
land van Anatolië verloren gaan; in Italië
val van laatste steunpunt, Bari, eveneens
in 1071. Eeuw der Komnenen (Alexios I
1081–1118, Johannes II 1118–1143, Manuel
I 1143–1180) stopt verval, maar ten koste

van groeiende invloed van het Westen
(Venetië, Genua ). Kruistochten. Val van
Konstantinopel in 1204 door vierde kruis-
tocht. Latijns Keizerrijk 1204–1261.
Ontstaan van kruisvaardersstaatjes en
Byzantijnse ‘reststaatjes’ op de Balkan
(Athene, Thebe, Peloponnesus -half
Frankisch, half Byzantijns-, Epirus).
In Klein-Azië het Byzantijnse keizerrijk
van Nicea (1204–1261) en een ‘restrijk’ in
Trebizonde.
c. Byzantium als ‘mini-staat’ onder de
Palaeologen (1261–1453). Speelbal tussen
Westen en (Osmaanse) Turken. Vooral in
14de eeuw burgeroorlogen en godsdienst-
twisten. Diverse pogingen om via de her-
eniging der kerken westerse militaire hulp
tegen de Turken te krijgen steeds weer
mislukt. Paradox: grote culturele uitstra-
ling: Venetië, Zuid-Italië en Sicilië, Balkan,
Rusland.

Inleiding
Naast een historisch kader dienen voor
een juiste beoordeling van de literaire akti-
viteiten der Byzantijnen nog een paar op-
merkingen vooraf te gaan aan de bespre-
king van de literatuur.
l. De taalkwestie. In de periode van de koine
(±300 v.Chr.–±500 n.Chr.) onderging de
Griekse taal grote veranderingen, vooral in
de uitspraak en, als gevolg daarvan, ook in
morfologie en syntaxis. Het gevarieerde
klinker-palet van het klassiek-Grieks werd
gereduceerd tot een 5-klinker-systeem a-e-
i-o-ou. Het verschil tussen lange en korte
lettergrepen (de kwantiteit) verdween.
Diverse medeklinkers veranderden van

Literatuur en Wetenschap in het
Byzantijnse Rijk

W.J. Aerts



110

karakter : â>v, δ>zachte Engelse th, γ voor
-i,-e-klanken >j, enz. Dativus, optativus,
infinitivus, perfectum /plusquamperfec-
tum verzwakten om op den duur te ver-
dwijnen. Kortom, er is voldoende reden
om aan te nemen dat de uitspraak in de
tijd van Justinianus nagenoeg gelijk was
aan die van het hedendaags Nieuwgrieks.
Een ander belangrijk fenomeen was dit: er
ontwikkelde zich een steeds groter wor-
dende kloof tussen standaardtaal en ge-
bruikstaal. De standaardtaal gebruikte
(mede op basis van taalstudies van de
Alexandrijnen en die van de zogenaamde
‘tweede sofistiek’ ten tijde van Hadrianus)
het Attisch als uitgangspunt (vandaar de
term Atticisme). De gebruikstaal volgde de
taalontwikkeling, met dien verstande dat
voor de christenen de taal van het Nieuwe
Testament mettertijd ook als ‘standaard’
ging werken. Geloofspropagerende ge-
schriften, zoals martelaarsakten en heili-
genlevens gebruikten deze nieuwe stan-
daard; geloofsverdedigende (apologeti-
sche) werken, die zich tot de heidense elite
richtten, werden echter in Atticistisch taal-
eigen geschreven.
2. Het Byzantijnse rijk was een griekstalig rijk.
Deze vaststelling geldt voor de perioden b
en c. Voor de periode a behoeft zij de vol-
gende nuancering: het oostelijk deel van
het Romeinse rijk was sinds Alexander de
Grote en de Diadochen administratief
griekstalig; naast het Grieks bleven de
landstalen in het dagelijks verkeer ‘nor-
maal’ in gebruik. Latijn functioneerde
vooral in de rechtspraak en in het leger.
Constantinopel ontwikkelde zich snel tot
een belangrijk cultureel centrum, maar an-
dere centra zoals Alexandrië, Rome,
Beiroet en Antiochië bleven van belang tot
zij onder vreemde heerschappij kwamen.
Van een cultuurbreuk zoals in West-
Europa is in het Byzantijnse rijk feitelijk
geen sprake geweest, wat zich laat demon-
streren aan het feit dat de onderdanen zich
altijd ^Ρωµα�ïι = Romeinen zijn blijven
noemen. De culturele continuïteit is ver- 

antwoordelijk voor de grote invloed van
de klassieken op de Byzantijnse literatuur.
3. Het Byzantijnse rijk was een christelijk (om
niet te zeggen: theocratisch) rijk. Na de accep-
tatie van het Christendom door Constan-
tijn en de verheffing ervan tot staatsgods-
dienst door Theodosius I werd de christe-
lijke godsdienst een alles overheersende
factor in het leven der Byzantijnen, zowel
in positieve als in negatieve zin. Voorzover
betrokken op de literatuur kunnen op de
credit-zijde de omvangrijke en vaak geïn-
spireerde creatie van kerkelijke poëzie (en
muziek) geschreven worden; de debet-zij-
de levert een eindeloos aantal moralisti-
sche preken en dogmatische verhandelin-
gen op. In de eerste periode kwamen voor-
al christologische controverses aan de or-
de, dat wil zeggen conflicterende opvattin-
gen over de persoon van Christus: volledig
God èn mens (de orthodoxe twee-naturen-
leer) òf God-in-mensengestalte (de mono-
fysitische één-natuur-leer) òf mens-in-
overschaduwing-Gods (de Nestoriaanse
opvatting). De tweede en derde periode
werden vooral beheerst door dogmatische
tegenstellingen tussen orthodoxie en ka-
tholicisme en tussen christendom en islam.
4. Het Byzantijnse rijk was de geordendste
maatschappij der middeleeuwen. Afgezien
van het stevige juridische fundament
waarop de staatsordening was gebouwd,
leverden ook de entourages van hof en
patriarchaat ordenende elementen, waar-
door cultuur en wetenschap tot ontplooi-
ing konden komen. Het valt op hoe vaak
leden van de keizerlijke familie zelf de pen
hanteerden (de bekendsten zijn wel
Constantijn VII Porphyrogenitus en Anna
Komnena); belangrijke auteurs zoals
Prokopios, Psellos en vele anderen waren
direkt aan het hof gerelateerd. Maar ook
het patriarchaat en de kloosters leverden
belangrijke maatschappelijke bijdragen,
bijv. in de geschiedschrijving (Malalas,
Theophanes Confessor, Georgios Mona-
chos, Eustathios van Thessaloniki, om
maar enkelen te noemen). Een uitgebreide
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ambtenarij schiep de behoefte aan goede
scholing, waardoor een meer dan gemid-
delde alfabetiseringsgraad van de bevol-
king werd verkregen. Mutatis mutandis
geldt hetzelfde ten aanzien van de beel-
dende kunst, architectuur en andere cultu-
neel-maatschappelijke gebieden.

Religieuze poëzie
Om de Byzantijnse literaire (en weten-
schappelijke) produktie in kaart te brengen
hebben de drie naoorlogse literatuurge-
schiedenissen ongeveer 2300 bladzijden
nodig. Het zal duidelijk zijn dat in dit arti-
keltje slechts een ‘snuifje’ aan bod kan ko-
men. 

Als een van de meest oorspronkelijke
voortbrengselen van de Byzantijnse geest
kan de hymnen-poëzie aangemerkt wor-
den. In de periode a nam vooral het dich-
ten van kontakia een hoge vlucht. Het genre
vond zijn oorsprong in de Syrische kerke-
lijke dichtkunst. Meester van deze kunst-
vorm was de dichter Romanos de Melode,
afkomstig uit Emesa (Homs) in Syrië, maar
verbonden aan de Moeder-Gods-kerk in
de wijk tou kyrou in Constantinopel ten tij-
de van Justinianus. Kontakia zijn gezongen

bespiegelingen over oud- of nieuwtesta-
mentische perikopen of over gebeurtenis-
sen waaraan een religieuze uitleg wordt
gegeven. Zo ontstond de hymne
Aardbevingen en Branden naar aanleiding
van de Nika-opstand tegen Justinianus in
532, waarbij onder andere de uit de tijd
van Constantijn I daterende Hagia-Sophia-
basiliek in vlammen opging. Justinianus
liet de huidige koepelkerk bouwen.
De structuur bij Romanos is als volgt: na
een inleidende strofe, waarvan het slot het
refrein voor alle volgende strofen aangeeft,
volgt een lange reeks strofen (vaak acht-
tien of meer), die alle op hetzelfde metri-
sche (= muzikale) patroon gebouwd zijn.
Aangezien de kwantiteiten niet meer be-
staan, wordt het ritmische stramien gele-
verd door de (expiratorische) woordaccen-
ten. De beginletters van de strofen vormen
samen een akrostichon, bijv. d.i.t. v.a.n.
d.e. n.e.d.e.r.i.g.e. R.o.m.a.n.o.s. Romanos
verlevendigt zijn taferelen steeds met dia-
logen tussen de optredende personages.
Als voorbeeld citeer ik het proëmium en
de zesde strofe uit de vierde (of zesde)
Verrijzenishymne:

Wij die begraven zijn met Christus door het doopsel
en verrezen ook met hem: laten wij luid zingen onze psalm:
‘Waar is toch, Dood, uw zegepraal? Waar, Hades, is uw prikkel?’
Verrezen is immers de Heer,
het Leven en de Opstanding!   

‘We maken korte metten!’ zo spreekt de Dood, ‘want ‘t is toch het lichaam van een
mens, dat
gelegd is in het graf?! In kluisters gaan wij hem boeien en prijs gaan wij hem geven
aan ‘t bederf!’
Hij spreekt en gaat al; hij grijpt het vlees reeds aan! Dan verrijst als ‘t ware uit
het diepe slapen Jezus de Heer en knevelt onbarmhartig vast
de Dood, en wijst hem terug!
Hij roept wie stierven toe:
‘Verrijst gij allen, vertreedt de Dood: hierheen Adam,
neem Eva mee, komt naar mij toe, weest niet bevreesd dat nog
gebukt gij blijft door zondenlast: dié is uitgeboet
door ‘t Leven en de Opstanding.’
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Met Romanos had het kontakion zijn hoog-
tepunt bereikt. Een andere dicht-, casu quo
compositievorm, die van de kanon, werd
ontwikkeld door Andreas van Kreta
(±660–740). De strofes zijn compacter en
gevarieerder, maar ook de kanones kunnen
zeer lang zijn. Van de hand van de be-
roemde Johannes van Damascus
(±650–±750) is de volgende paas-kanon
(eerste strofe):

Ten dage der verrijzenis,
laat ons, volkeren, stralen van vreugde:
Pascha is het, Pascha des Heren.
Want van de dood tot leven,
van de aarde ten hemel
heeft Christus, onze God,
ons gebracht.
Zingen wij dus een zegezang!

De muzikale vormgeving verleende de
teksten een extra dimensie. Ook van die
muziek kan gelden dat zij een originele
schepping der Byzantijnen is geweest. Het
is aannemelijk dat de muziek van de
Joodse eredienst de basis heeft gevormd
voor de vroege hymnografie, maar dat ook
de eigen Griekse achtergrond bijgedragen
heeft tot de ontwikkeling. De klassieke
Griekse (ook instrumentale) muziekprak-
tijk ging, zijnde heidens, verloren. Opmer-
kelijk is echter, dat in latere eeuwen de
‘klassieke’ muziektractaten weer als basis
dienden voor de muziektheorie, ofschoon
het raakvlak met de praktijk in feite ont-
brak. Het uitvoerigste muziektractaat is
van de hand van Manuel Bryenmos
(±1300).

Religieus proza
De vele apologetische werken zijn vooral
in godsdienst-historisch opzicht interes-
sant. Ze geven een indruk van de proble-
men die speelden rond pausdom en pa-
triarchaat, monofysitisme en
Nestorianisme, verbreiding van de ortho-
doxie naar de Balkan en Rusland, verdedi-

ging tegen de islam, schisma’s en hereni-
ging der kerken etc. Literair-historisch zijn
de heiligenlevens veel boeiender en ook
hier heeft Byzantium wel het een en ander
te bieden. Beroemde verzamelingen zijn de
Historia Lausiaca van Palladios (5de eeuw),
de Geschiedenis van de Syrische monniken
van Theodoretos van Kyrrhus (5de eeuw)
en de Geestelijke Wei van Johannes
Moschos (6de/7de eeuw). Een tijdgenoot
van Moschos, Leontios van Neapolis
(=Limassol), schreef twee zeer humoristi-
sche vitae, namelijk Het Leven van Johannes
de Barmhartige, patriarch van Alexandrië en
Het Leven van Symeon de Dwaas (omwille
van Christus). Vooral deze laatste Vita
biedt een aantal juweeljes van vertelkunst,
zoals dit:

Hij (=Symeon) verdiende eens in een kroegje
zijn maal met het rondbrengen van warme
dranken. De baas was keihard en gaf hem vaak
niet eens zijn eten, hoewel hij vanwege de
Dwaas veel klandizie had: als om zich wat te
vermaken, zeiden de inwoners tegen elkaar:
‘Kom, laten we bij de Dwaas wat gaan drinken’.
Op een dag kwam er een slang naar binnen,
dronk uit een van de karaffen met wijn, spuw-
de zijn gif erin en verdween. Abbas Symeon
was niet in de zaak maar was buiten aan het
dansen met Jan publiek. Toen de heilige de
zaak binnenging, zag hij met onzichtbare letters
op de karaf staan: ‘Dood’. Hij begreep meteen
wat er met die kruik gebeurd was, nam een
stuk hout en sloeg hem in stukken, vol als hij
was. Zijn baas griste hem het stuk hout uit de
handen en gaf hem een pak slaag tot hij er een
lamme arm van had, en joeg hem toen weg. De
volgende ochtend kwam abbas Symeon terug
en verborg zich achter de deur, en jawel, de
slang kwam weer drinken. De kroegbaas zag
de slang en greep hetzelfde stuk hout om hem
dood te slaan. Maar hij sloeg mis en verbrijzel-
de al de karaffen en bekers. Toen sprong de
Dwaas naar binnen en zei tegen hem: ‘Nou, idi-
oot, zie je nu dat ik niet de enige klungel ben?’
De kroegbaas zag nu in dat abbas Symeon om
dezelfde reden als hij de karaf had stukgesla-
gen. Hij hield hem daarom voor een heilige en
werd er zeer door gesticht,...
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Wie de gehele vita leest, wordt getroffen
door de virtuositeit waarmee de auteur via
ernst en luim zijn boodschap ‘oordeelt
niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’ en
‘Gods dwaasheid (om zijn Zoon voor het
heil der mensheid te offeren) is groter dan
welke menselijke dwaasheid ook’ weet uit
te dragen. Leontios’ taaleigen is de laatste
uitloper van de ‘oostelijke’ koine, en voor-
lopig ook het laatste voorbeeld van ge-
bruikstaal in de Byzantijnse literatuur.
Van geheel ander kaliber is de religieuze
‘roman’ Barlaam en Joasaph, op naam van
Johannes van Damascus. Het gaat om de
verchristelijkte geschiedenis van de tot
Boeddha uitverkorene. Of Johannes van
Damascus de schepper is van de Griekse
versie van deze bekeringsgeschiedenis is
onzeker; vast staat dat het verhaal een
groot succes werd in het 11de-eeuwse
Constantinopel en ook in West-Europa
buitengewone populariteit verwierf.
Opvallend zijn de fraaie stijl waarin het
verhaal is gepresenteerd en de prachtige
toepassing van de oriëntaalse parabels die
naast de evangelische worden gebruikt.

Geschiedschrijving
Minder origineel, maar daarom niet min-
der belangwekkend, is de Byzantijnse his-
toriografie. Hierin kunnen een aantal types
worden onderscheiden:
1. historisch proza in klassieke navolging
(Prokopios, Agathias, Theophylaktos
Simokattes, Laonikos Chalkokondyles en
vele anderen);
2. historisch proza in (wereld)kroniek-
vorm (Malalas, Paaskroniek, Theophanes
Confessor, Georgios Monachos, voorna-
melijk in periode a en b);
3. historisch proza in ‘biografische’ vorm
(Psellos, Anna Komnena, Niketas
Choniates, Kantakouzenos, Sphrantzes);
4. specifiek, bijv. Verovering van
Thessaloniki door de Franken door
Eustathios, bisschop van Thessaloniki;
5 ‘historische poëzie’: bijv. de enkomia (lof-
dichten) van Johannes Pisides op keizer  

Herakleios, Konstantinos Manasses (we-
reldkroniek), Kroniek van Morea, Kroniek
van Tocco, enzovoort.
ad 1. Een belangrijk element in de
Byzantijnse literatuur is de mimèsis, dat wil
zeggen het navolgen van klassieke voor-
beelden. Het is evenwel een misverstand
(geweest) te menen, dat bijv. in het histo-
risch proza het hoogste goed geweest zou
zijn het scheppen van nieuwe ‘niet-van-
echt-te-onderscheiden’ Herodotussen,
Thucydidessen of Polybii. Integendeel, de
wedijver (aemulatio) staat voorop. Zonder
twijfel zijn compositie-principes, filosofie
der geschiedschrijving en stilistische ele-
menten aan de grote voorbeelden ont-
leend, maar bij de Byzantijnse auteurs
worden al deze materialen omgesmeed tot
gehelen met een onmiskenbaar eigen ge-
luid. Hoewel Prokopios Thucydides als
zijn grote voorbeeld heeft gekozen, bete-
kent dat niet dat Herodoteïsche en
Polybiaanse elementen ontbreken – inte-
gendeel –, maar wel dat hij het hoogste wil
nastreven van wat in zijn opvatting ge-
schiedschrijving dient te zijn. Hoe trefze-
ker brengt Prokopios, als tijdens de ge-
vaarlijke Nika-opstand Justinianus,
Theodora en de militaire staf opgesloten
zitten in het paleis, de vrouwelijke inbreng
m het debat tot uitdrukking4:

Intussen hielden de keizer en zijn staf beraad,
wat voor hen beter zou zijn: blijven of er per
schip vandoorgaan. Er werd nogal wat vóór en
tegen geredekaveld tot keizerin Theodora het
woord nam: ‘Of een vrouw in mannengezel-
schap er het zwijgen toe moet doen of juist haar
mening ten beste geven nu zij er niet uitkomen,
daar is mijns inziens het huidige tijdstip aller-
minst voor geëigend om die vraag zus of zo te
beantwoorden. Wier zaken zich in het grootste
gevaar bevinden, kunnen het best maar één
ding doen: wat te doen staat zo goed mogelijk
doen. Wat mij betreft, ik acht vluchten, zo ooit
dan zeker nu, ook al brengt het lijfsbehoud, vol-
strekt ondienstig. Zoals een mens, eenmaal ge-
boren, de dood niet kan ontlopen, zo kan wie
keizer geweest is niet verdragen als balling te
leven. Ik hoop nooit zonder het purper te hoe-    
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ven zijn en nooit de dag te beleven dat zij die
met mij in contact komen mij niet meer als “ge-
biedster” zullen aanspreken. [...] Mij bevalt een
oud gezegde: het keizerschap is een mooi
doodskleed.’

Geen wonder, dat de mannen overstag
gaan en de opstand in bloed wordt ge-
smoord...!
ad 2. Prokopios’ tijdgenoot J charmes
Malálas5 schrijft de eerste Byzantijnse ‘we-
reldkroniek’, een werk van een totaal an-
der karakter dan dat van Prokopios.
Malálas’ werk werd een ‘trend-setter’ voor
het type (wereld)kroniek. Dit type gaat uit
van een ‘holistische’ geschiedopvatting:
God heeft de wereld geschapen en zal de-
ze ook beëindigen. De geschiedschrijver
maakt dat in zijn compositie duidelijk: hij
begint met de scheppingsdagen en de
joodse geschiedenis tot de Babylonische
ballingschap. Maar wie zijn die Babylo-
niërs? Volgt historie Babyloniërs en
Assyriërs tot de nederlaag tegen de
Perzen. Maar wie zijn de Perzen? Volgt
historie der Perzen tot nederlaag tegen de
Griek Alexander de Grote. Maar wie zijn
de Grieken? Volgt historie der Grieken,
met onder andere een gerationaliseerde
versie van de Trojaanse oorlog. Volgen de
Ptolemaeën tot Cleopatra, waarna de
Romeinen, de geboorte van de Christus en
de geschiedenis van het
Romeinse/Byzantijnse rijk tot de eigen tijd
van de auteur. Het taalgebruik van
Malálas weerspiegelt de eigentijdse ge-
bruikstaal, waarin bijv. het plusquamper-
fectum door omschreven vormen is ver-
vangen.

Grote roem verwierf de Kroniek van
Theophanes Confessor (±760–818), in an-
nalistische opbouw, waarbij steeds het zo-
veelste regeringsjaar van keizer, pa-
triarchen), paus, Perzische koningen, casu
quo Arabische machthebbers wordt ver-
meld. In het Westen werd dit werk ook
een belangrijke bron door de Latijnse ver-
taling van Anastasius Bibliothecarius.

ad 3. De meest oorspronkelijke geschied-
werken zijn die in biografische vorm. Het
genre kreeg gestalte in de Chronografie van
Michaël Psellos, een der markantste per-
soonlijkheden uit de Byzantijnse geschie-
denis6. Psellos was minder geïnteresseerd
in de feitelijke gebeurtenissen dan in de
persoonlijkheidsstructuren van de handen
lende personages, waarbij hij met equili-
bristische handigheid kans zag zijn vor-
sten en vorstinnen indringend te typeren
zonder ‘lange tenen’ te raken. De Chrono-
grafie geeft zo de levensbeschrijvingen van
de keizers Basilius II t/m Michaël VII, in
het bijzonder die van Constantijn IX en X,

Het meest bekend is echter de Alexiade,
een biografie van Alexios Komnenos ge-
schreven door zijn dochter Anna Komne-
na. Het werk is niet alleen bijzonder door
de levendige beschrijvingen der gebeurte-
nissen, maar vooral ook door de persoon-
lijke notities die de prinses kwistig door
haar werk heeft gestrooid. En het werk is
van kapitaal belang, omdat het de enige
bron van Byzantijnse zijde is voor het ver-
loop van de eerste kruistocht, die Byzanti-
um voor het eerst rechtstreeks confronteer-
de met het Westen. Prachtig is Anna’s ver-
scheurdheid tussen afkeer van en bewon-
dering voor die ‘ongelikte’ kruisridders.
Johannes VI Kantakouzenos, die als usur-
pator tussen 1347 en 1354 de Byzantijnse
troon bezette, schreef na zijn gedwongen
abdicatie een geschiedwerk over de perio-
de 1320–1356, waarin hij, ofschoon belang-
hebbend participant, een opvallend objec-
tief beeld van de gebeurtenissen en be-
weegredenen schetst.

Literatuur in de (latere) ‘gebruikstaal’
Het cultureel centralisme in de tweede pe-
riode had als gevolg dat iedere literaire
productie in min of meer Atticistisch taal-
eigen werd geschreven. Na de 6de/7de
eeuw duikt de ‘gebruikstaal’ als het ware
onder om in de 12de eeuw in geëvolueerde
vorm weer op te duiken. Tot de vroegste
produkten zijn de Ptochoprodromica te reke-
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ner7, een viertal tijds- en maatschappijbeel-
den over een ‘gesjochte’ literator en een di-
to geestelijke en over onverkwikkelijke
toestanden in een klooster. De verzen zijn
in een populair metrum geschreven, de 15-
lettergrepige versus politicus.8 In dit vers-
type is ook het zogenaamde epos Digenis
Akritas geschreven, een werk dat meer
trekken van een (liefdes)roman vertoont
dan van een epos. De hoofdpersoon is de
zoon van een Arabische emir en een
Byzantijnse generaalsdochter, die door de
emir bij een rooftocht geschaakt is: van-
daar zijn naam Digenis (‘Tweegeboortig’).
De naam Akritas geeft aan dat hij als grens-
bewaker optreedt. Dat lijkt serieuzer dan
het is. In werkelijkheid gaat het meer over
een superheld die vrouw en erf vrijwaart
van rovers. Amazonen en duivels onge-
dierte. Het werk kent prachtige lyrische
stukken (bij overspel van de held!)9, span-
nende strijdscènes en fraaie (op Achilles
Tatius teruggaande) beschrijvingen van
paleis en paleistuin. Er is reden om aan te
nemen dat de hellenistische roman door
alle eeuwen heen populair is gebleven,
maar in en na de 12de eeuw is er van een
sterke herleving sprake, hetzij in navol-
ging van de ‘klassieke’ roman (in proza of
een soort jambische trimeter), hetzij in
nieuw gewaad met oosterse of westerse

motieven (bijv. ‘Floris en Blanchefleur’) in
versus politici.

Bij de voortschrijdende desintegratie van
het rijk ziet men ook in de ‘provincies’ lite-
rair werk ontstaan, zoals op Cyprus, Kreta,
Rhodos, maar ook in Epirus en op de
Peloponnesus. Een intrigerend werk is
daar in de Grieks-Erankische symbiose tot
stand gekomen, namelijk de Kroniek van
Morca. In dit meer dan 9000 (vaak krom-
me) politische verzen tellende gedicht
wordt verteld hoe na 1204 diverse
Frankische baronnen zich van een groot
deel van de Peloponnesus meester maken
en hoe zij zich tegen het tegenoffensief van
de Byzantijnen (die Mistra in handen krij-
gen) teweer (moeten) stellen. Als product
van de symbiose geeft het gedicht ener-
zijds onverkort een (prae-)Nieuwgrieks
taalstadium te zien uit de 14de/15de
eeuw, anderzijds gunt het een indringende
blik in de regels, plichtplegingen, intriges
en machtsverhoudingen in een (provincia-
le) feodale leefwereld. Dat voor het tot-
standbrengen van die symbiose wel wat
weerstanden te overwinnen waren, moge
blijken uit het volgende fragment, dat in
1204 in Constantinopel speelt op het mo-
ment dat er in de hoofdstad een staats-
greep heeft plaatsgevonden die de anti-
Frankische Alexios V Mourtzouflos op de
troon heeft gebracht:

754 Bij ‘t horen van dit slecht bericht waren de legerleiders
van ‘t Frankisch heir uiterst verbaasd, was het hun droef temoede.
De meest verstandige onder hen begonnen zó te spreken,
hun gram te spuien op die dunk, de Byzantijnen eigen:
‘Wie kan het woord of zelfs de eed van ‘n Byzantijn vertrouwen?
Ze zeggen dat ze Christ’nen zijn, dat ze in God geloven,

760 maar op ons. Franken, geven z’ af, beschuld’gen ons van alles,
noemen ons honden, maar zij zelf zijn o zo prijzenswaardig!
Ja ja, zij zijn de Christenen, zij zijn het die gedoopt zijn,
zij zeggen dat uitsluitend zij geloven in de Christus.
Maar ondertussen eten zij en drinken zij met Turken

765 en dan hoor je geen enkel woord van kritiek of van schande;
doch als zij ooit eten met ons, dan schelden z’ons voor pispot!
En als een Frankisch priester ooit in hun kerk eens de mis leest,
dan laten veertig dagen lang zij die kerk zonder zangen!
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Een duidelijker verwoording van de
Frankische frustraties aan de vooravond
van de inname van Constantinopel in 1204
is nauwelijks denkbaar.

De wetenschap in Byzantium
Tenslotte nog een enkele opmerking over
de wetenschap. Dat de juridica in
Byzantium een belangrijke rol hebben ge-
speeld mag bekend worden verondersteld.
Ook in de educatieve sfeer hebben de
Byzantijnen belangrijk werk geleverd. Niet
alleen zouden zonder de reproduktieve ar-
beid van de Byzantijnen de Griekse teksten
uit de Oudheid vrijwel geheel verloren zijn
gegaan, maar ook zou zonder hun bemid-
deling veel filologische kennis, opge-
bouwd door de Alexandrijnen en de ge-
leerden van de tweede sofistiek, in verge-
telheid zijn geraakt. Van onschatbare
waarde zijn het Lexicon van Hesychios
(5de/6de eeuw), het Suda-lexicon (10de
eeuw) en de diverse Etymologica. De
Byzantijnse geleerden hebben zeer veel
teksten becommentarieerd, met als hoogte-
punt de Homerus-commentaren van

Eustathios van Thessaloniki, die zich niet
beperkt heeft tot traditionele verklaringen,
maar ook zeer veel eigentijdse wetens-
waardigheden heeft vermeld.

Bij de medische studies zijn zij niet boven
compilatie van het bekende
Hippokratische en Galeense corpus uitge-
komen. Wel zijn in latere werken vooral
farmacologische gegevens van de
Arabieren opgenomen.

In de filosofische opvattingen blijft men
een voortdurende pendelbeweging zien
tussen Platonisme en Aristotelisme, maar
vooral het Neoplatonisme heeft de be-
schouwingen beheerst, waarbij uiteraard
de uitgangspunten van het christelijk ge-
loof hun invloed deden gelden.

Ook wiskunde, astronomie (en astrolo-
gie), zoölogie, geografie en muziekweten-
schap kenden hun beoefenaren. Diverse
werken betroffen krijgskunde, paardenfok-
kerij, valkenjacht, kortom, alle terreinen
van het maatschappelijk leven zijn in meer
of mindere mate gedokumenteerd.

De neerbuigende oordelen van 18de- en
19de-eeuwse geleerden hebben de belang-
stelling voor met name de Byzantijnse lite-
ratuur en wetenschap tot een minimum
gereduceerd. In de 20ste eeuw is er geluk-
kig een omslag opgetreden, resulterend in
vele nieuwe tekstuitgaven en deelstudies.
Wie de klassieke normen opzij kan zetten,
kan in Byzantium een fascinerende wereld
ontdekken met geheel eigen schoonheden.
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Herbert Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur
der Byzantiner I,II. HdA XII 5,1,2, München 1978.
Snelle en goede informatie biedt het Tusculum-Lexikon
griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und
des Mittelalters (Wolfgang Buchwald - Armin
Hohlweg - Otto Prinz), Darmstadt (3) 1982.
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Een interessante, beknopte verhandeling over de ont-
wikkeling van de Griekse taal van oudheid tot heden
biedt R. Browning: Medieval and Modern Greek,
London (2) 1983.
Voor de Byzantijnse muziek Egon Wellesz: A History
of Byzantine Music and Hymnography, Oxford (2) 1961.
Van de (eigen) vertalingen is die van Romanos gepu-
bliceerd in: Romanos de Melode. Vier Byzantijnse
Hymnen en deAkathistoshymne. Vertaling: W.J. Aerts -
H. Hokwerda - H. Schoonhoven. Groningen 1990; die
van Leontios in Leontios van Neapolis: Leven van
Symeon de Dwaas. Vertaling W.J. Aerts met studenten
van de R.U. Groningen in Monastieke Cahiers 6,
Bonheiden (2) 1990. Andere vertalingen van
Byzantijnse poëzie zijn te vinden in H. Warren -
M. Molegraaf: Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid
tot heden, Amsterdam 1988.

NOTEN
l. Onder het ‘Thema-systeem’ wordt verstaan het op-
delen van het rijk in ‘provincies’ die militair en eco-
nomisch ‘self-supporting’ zijn door een stelsel van
boeren/soldaten, ter vervanging van de dure be-
roepslegers.

2. Godsdienstige controverse betreffende de (on)oir-
baarheid van het vervaardigen en/of vereren van
(scènes uit het leven van) Christus, Maria, heiligen en
engelen. Vooral in de Anatolische provincies werd
het beeldverbod gepredikt.
3. Ook op de Balkan herstelden de Byzantijnen hun
machtspositie ten koste van het eerste Bulgaarse rijk.
4. BellaPersica l. 24.32–38.
5. Kwam uit Antiochië naar Constantinopel. Was van
Syrische afkomst. Malál = ‘redenaar’.
6. Michaël Psellos (1018–1078[?]) was een ware poly-
histor (‘Universalgelehrte’), die lange tijd een (onge-
lukkig) stempel op de Byzantijnse politie heeft ge-
drukt.
7. Achter de naam Ptochoprodromos (= arme Prodro-
mos) gaat een anonymus schuil. Identificatie met de
veelzijdige auteur Theodoros Prodromos
(1100–±1158) stuit op grote bezwaren. Een vertaald
fragment is te vinden in Warren-Molegraaf (no. 281).
8. Een accentvers op jambische basis met een caesuur
na de achtste lettergreep. Type: ‘In ‘t groene dal, in ‘t
stille dal, // waar vele bloempjes bloeien’.
9. No. 284 in Warren-Molegraaf.
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Wie aan Byzantijnse kunst denkt, ziet onmid-
dellijk schitterende mozaïeken voor zich. Al
snel beseft men dan echter dat deze zich niet in
Byzantium bevinden, maar in andere centra
van het Oost-Romeinse rijk, zoals Ravenna in
Italië, Thessaloniki in Griekenland en Antiochië
in het Nabije Oosten. De auteurs willen hier
aandacht besteden aan die Byzantijnse mozaïe-
ken die zich ook werkelijk in Byzantium-
Constantinopel bevinden.

De vindplaats
In de jaren 1935–38 werd begonnen met
opgravingen in dat deel van het Byzan-
tijnse keizerlijke paleis dat ten Zuid-
Oosten van de Blauwe Moskee lag en
bedekt was geraakt door Turkse bazars en
huizen. Men stuitte daarbij op een groot
ommuurd complex dat bestond uit een
binnenhof van ca. 36–48 m, die aan alle
vier zijden was omgeven door zuilengale-
rijen met een diepte van 8 m. Aan de zuid-
oostzijde hiervan lag, niet helemaal in de
middenas, een grote rechthoekige zaal van
25 m diepte en 16.50 m breedte, die door
middel van een voorhal van ca. 12.50 m
diepte en 16.50 m breedte met de zuid-oos-
telijke porticus verbonden was. De as van
deze zaal en van de peristyle sloot lood-
recht aan op de aan de noord-westzijde
van de Blauwe Moskee gelegen hippo-
droom. Dit complex heeft ongetwijfeld
deel uitgemaakt van het Byzantijnse kei-
zerlijke paleis, dat bestond uit een uitge-
breid complex van kerken, seculiere ge-
bouwen en parken. Het was in de loop der
eeuwen gebouwd tussen de hippodroom
en de Aya Sophia aan de noord-westzijde,
en de Zee van Marmora aan de zuid-oost-

zijde. De indeling van het complex doet
denken aan een keizerlijke audiëntie-
en/of vergaderzaal, met een grote voorhof
ter verstrooiing, of voor wachtenden, be-
ambten et cetera. De vloer van de portie-
ken bleek gedecoreerd te zijn geweest met
een schitterend mozaïek dat oorspronke-
lijk een oppervlakte van zo’n 1500 m2 moet
hebben gehad, maar waarvan slechts ca.
1/6 deel, in fragmenten, bewaard is geble-
ven. Deze fragmenten zijn in de laatste de-
cennia door een Oostenrijks team geres-
taureerd en ondergebracht in het recente-
lijk in de nabije omgeving gebouwde
Mosaik Muzesi, het Mozaïekenmuseum.

Het mozaïek
Het mozaïek was aan de binnen- en bui-
tenkant omgeven door een 1.30 m brede
friesvormige strook. Deze was gedeco-
reerd met een zogenaamde peopled scroll:
een schitterend uitgevoerde acanthusrank
verlevendigd met alle mogelijke dieren en
‘groteske’ koppen, een symbool van de
vruchtbaarheid van de natuur. Binnen de-
ze omlijsting bevond zich het centrale
beeldvlak dat een breedte had van 5.50 m.
In dit lange, rond de hof lopende fries is
tegen een effen witte achtergrond een zeer
groot aantal figuren en figurengroepen in
3 of 4 zones boven elkaar afgebeeld. De
meeste zijn los tegen de witte achtergrond
geplaatst. Deze achtergrond fungeert dus
tevens als bodem, want een bodemlijn is
slechts een enkele keer aangegeven. Behal-
ve in de hoeken zijn de figuren met hun
ondereinde naar de hof gericht, zodat ze
eigenlijk vanaf die kant bekeken moeten

De mozaïeken van Constantinopel I
Het grote vloermozaïek uit het keizerlijk
paleis te Constantinopel

P.G.P. Meyboom1
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worden. De stijl van de figuren wisselt van
kwaliteit en er is geen rekening gehouden
met de onderlinge verhoudingen in groot-
te van de figuren. Het is daarom duidelijk
dat er verschillende kunstenaars aan het
werk zijn geweest.2

Over het algemeen heeft de stijl een schil-
derachtig, bijna barok karakter: de figuren
kunnen heftig bewegen, de kleuren zijn
warm en schitterend en er zijn sterke licht-
en schaduweffecten. Deze effecten worden
door de witte achtergrond in feite nog ver-
sterkt.

De meest opvallende figurengroepen
vormende jachtscènes: jagers maken jacht
op tijgers, luipaarden en andere dieren, en
jachthonden jagen op kleiner wild, zoals
hazen. Daarnaast vinden we vechtende
dieren: een olifant vecht met een leeuw,
een adelaar met een slang, en een wolf met
een schaap. Verder zijn er verschillende fa-
beldieren die zo fantastisch zijn dat er
geen namen voor bestaan. Maar de meeste
scènes hebben geen agressief karakter. Zij
geven taferelen uit het landelijk leven
weer. Herders en kuddes runderen, geiten
en ganzen. De bucolische sfeer wordt be-
nadrukt door figuren als een zittende oude
herder met een filosofisch uiterlijk, een luit
spelende herder, een moeder die haar kind
de borst geeft, een visser en een nimf.
Bovendien is er vermoedelijk een deel van
een Dionysische optocht: een vrouw die
een kruik draagt, een satyr die een kleine
Bacchus op zijn rug draagt en een olifant
met een berijder. Tussen deze figuren zijn
bomen en struiken en enkele kleinere ge-
bouwen geplaatst, zoals heiligdommen,
bronhuizen en herdershutten. Dit zijn mo-
tieven die ons vertrouwd zijn uit sacraal-
idyllische landschapsschilderingen. Realis-
tische details vormen een watermolen, een
ezel die zijn berijder afwerpt, kinderen die
een dromedaris berijden, en een aap met
een vogelkooitje op de rug die dadels pro-
beert te plukken. Deze laatste taferelen,
evenals dat van kinderen die een hoepel-

wedstrijd houden in een renbaan, lijken-

ontleend te zijn aan het leven in een villa.
Er is slechts één mythologische scène be-

waard, namelijk Bellerophon in gevecht
met de Chimaera. Deze scène lijkt hier ech-
ter alleen maar afgebeeld te zijn als een va-
riant van een gevechtsscène met een fabel-
dier.3

Betekenis
De vraag is nu wat de betekenis van deze
uitgebreide voorstelling kan zijn geweest,
waarbij we er noodgedwongen maar van
uit moeten gaan dat de verdwenen delen
van het mozaïek de thematiek van de be-
waarde delen in wezen voortzetten.

Men heeft het mozaïek wel vergeleken
met het grote jachtmozaïek te Piazza
Armerina, en het naar analogie daarvan
beschouwd als een illustratie van de keizer
als machtig jager, volgens een oude ooster-
se traditie, en als een illustratie van zijn
munificentia, zijn vrijgevigheid, die zich in
dit geval uit in zijn zorg voor het verschaf-
fen van wilde dieren voor de spelen.4 Deze
opvatting kan echter niet juist zijn, want
de jachtscènes vormen maar een beschei-
den onderdeel van het mozaïek.

Wat alle scènes met elkaar gemeen heb-
ben is dat ze behoren tot het leven op het
platteland, en wel zoals we ons dat rond-
om een grote villa moeten voorstellen.
Scènes met herders en vee, jachtscènes,
ook met exotische wilde dieren die in
wildparken, paradeisoi, werden gehouden,
spelende kinderen et cetera. De hele leven-
de natuur is hier bij elkaar gebracht.
Alleen een afbeelding van de villa zelf, die
wel vaak in Noord-Afrikaanse mozaïeken
voorkomt, ontbreekt. Wellicht was die af-
gebeeld in het grote ontbrekende deel van
het mozaïek, maar misschien moeten we
ons het peristyle-complex, dat in het cen-
trum waarschijnlijk beplant was, als de vil-
la voorstellen. Hoe dan ook, wat er in het
bewaard gebleven deel van het mozaïek is
afgebeeld, is het buitenleven in al zijn as-
pecten.

De duidelijke nadruk op het buitenleven
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heeft Trilling er toe geleid het mozaïek als
een visuele parallel van Vergilius’ Georgica
te beschouwen. Van een zelfde opvatting
uitgaande heeft Hiller het zelfs willen in-
terpreteren als allegorische weergave van
de Christelijke leer. Deze laatste verklaring
lijkt wel ver gezocht, er is geen enkel mo-
tief dat naar het Christendom verwijst.5

Alle motieven, van fabeldier tot het lande-
lijke leven, behoren tot oude tradities in de
antieke kunst. De relatie met Vergilius is
dan ook redelijker, maar moet ook niet te
strikt worden opgevat. De minutieus
weergegeven fabeldieren bijvoorbeeld spe-
len bij hem geen rol.

De idealisering van het leven op het plat-
teland tegenover het corrumperende leven
in de stad is sedert de tijd van de late
Republiek een topos geworden, die we aan-
treffen in de literatuur, in wandschilderin-
gen in Romeinse huizen en in de reële vil-

la-architectuur met landschappelijke par-
ken, paradeisoi et cetera.

Het toppunt van deze mode was wel de
Domus Aurea van Nero, een villa van zo’n
100 hectare groot, die hij tussen 65 en 68
aanlegde in het centrum van Rome. Dit
complex bestond uit paleisachtige gebou-
wen en paviljoens liggend in een land-
schappelijk park, dat gestoffeerd was met
een meer, miniatuurdorpen, bossen en
weiden, en bevolkt met kuddes dieren.
Hiermee probeerde Nero een rus in urbe,
een landgoed in de stad, te creëren.6

Het grote mozaïek te Constantinopel zou
ik dan ook in deze traditie willen interpre-
teren, als een verwijzing naar het idylli-
sche leven in een ver weg gelegen keizerlij-
ke villa, als een rus in urbe, geplaatst in het
beperkte gebied van het keizerlijke paleis,
liggend tussen de hippodroom en de Zee
van Marmora.

Deel van het vloermozaïek van een peristyle in het keizerlijk paleis te Constantinopel, waarschijnlijk tweede
helft 5de eeuw.
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Datering
De datering van het monumentale vloer-
mozaïek is zeer omstreden. De stratigrafie
van het terrein, bestaande uit oudere
bouwfasen en latere bebouwingen, is zo
verstoord dat deze geen vaste aankno-
pingspunten biedt, al achtten de opgravers
liet waarschijnlijk dat het peristyle-com-
plex omstreeks 530–550 gebouwd zou zijn.
Men probeerde dan ook het mozaïek op
stylistische gronden en vergelijking met
andere mozaïeken te dateren, maar dit
leidde tot een schaal van dateringsvoor-
stellen die loopt van de 4de tot in de 8ste
eeuw.7 In het algemeen echter heeft men
een voorkeur voor de 4de of 5de eeuw,
waarbij men in het laatste geval de aanleg
van het complex in verband brengt met
Justinianus (527–565). Recentelijk is nog
eens een stylistisch onderzoek gedaan
door Hellenkemper. Deze wijst er terecht
op dat de typische compositie van het mo-
zaïek parallellen heeft in de zogenaamde
figure-carpet mozaïeken (mozaïeken voor-
namelijk gedecoreerd met levende figuren,
zoals in gobelins) die populair waren in
Syrië in de tweede helft van de 5de eeuw.
Naar haar mening staat het mozaïek van
Constantinopel stylistisch aan het begin
van het genre en zou het dateren uit
430–460.

Inmiddels zijn er ook enkele proefopgra-
vingen verricht. De bestudering van kera-
miekfragmenten, gevonden in de vloer
van het peristyle-complex, heeft geleid tot
de conclusie dat deze in het laatste kwart
van de 5de eeuw gebouwd zou moeten
zijn. Hoewel deze, op verschillende wijzen
verkregen, gegevens nog niet geheel met
elkaar in overeenstemming zijn, komen de
dateringsvoorstellen wel dichter bij elkaar
te liggen en lijkt een datering ergens in de
tweede helft van de 5de eeuw waarschijn-
lijk.

Hoe dan ook, het mozaïek van Constanti-
nopel is een prachtig voorbeeld van het
langdurig voortleven van antieke natura-
listische en realistische motieven, stijlen en

tradities in de Byzantijnse cultuur. Deze
antieke kunst komt voor naast de veel
meer gestyleerde hiëratische kunst die wij
gewoonlijk met de Byzantijnse cultuur as-
sociëren. Dit voortleven schijnt vooral ge-
beurd te zijn op het gebied van de seculie-
re kunst, terwijl de laat-antieke hiëratische
kunst vooral voor de officiële staats- en re-
ligieuze kunst gebruikt lijkt te zijn.8
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NOTEN
1. Vanwege ruimtegebrek beperk ik mij tot dit schitte-
rende mozaïek uit het keizerlijk paleis. Voor andere
in Constantinopel gevonden vloermozaïeken die
vooral geometrische motieven vertonen en dateren
uit de 4de of het begin van de 5de eeuw, zie
Hellenkemper 304 e.v., fig. 19–22.
2. Rice 135, onderscheidt twee ateliers en negen kun-
stenaars.
3. Een scène van een man die een gehavend, niet her-
kenbaar dier in zijn armen torst is wel geïnterpre-
teerd als Samson en de leeuw, of als Hercules met de
Cerberus of de Nemeïsche leeuw (zie Trilling 55, n.
123, fig. 24). De man is echter gekleed in een gewone
tunica, heeft geen attributen, en onderscheidt zich
niet van de andere mannen. De poten van het dier lij-
ken te licht voor een leeuw (cf. Trilling fig. 26). Het
lijkt mij dan ook dat we hier eerder te maken hebben
met een man die om een of andere reden een groot
soort hond of ander dier optilt, en dat het een realisti-
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sche scène moet voorstellen in de trant van de ezel
die zijn meester afwerpt.
4. Zie S. Bettini, Mosaici e pitture murali a Constan-
tinopoli, Corsi di cultura sull’arte ravennata e bizantina
(1965) 7–43. Voor het jachtmozaïek van Piazza
Armerina, zie A. Carandini, A. Ricci, M. de Vos,
Filosofiana, La villa di Piazza Armerina (1982)
197–203, fig. 103,106–131, pl. XXVII–XXXI, en
H. Mielsch, Realität und Imagination lm ‘Grossen
Jagdmosaik’ von Piazza Armerina, in Beiträge zur
Ikonographie und Hermeneutik: Festschrift für Nicolaus
Himmelmann (1989) 459–466.
5. Zie resp. Trilling 58 e.v.; en Hiller o.c.
6. Vgl. Martialis XII 57, 21; zie A. Boëthius, The Golden
House of Nero, Some Aspects of Roman Architecture
(1960) 94 e.v., vooral 105; en W.J.Th. Peters, Tacitus
en Suetonius over het park van Nero’s Domus Aurea,

in Noctes Noviomagenses J.C.F. Nuchelmans... oblatae
(1985) 105 e.v.
7. Zie het overzicht bij Hellenkemper 275.
8. Een mooi voorbeeld waar beide stijlen naast elkaar
op één voorwerp worden toegepast biedt het beken-
de missorium van Theodosius uit 388 (zie L. Byvanck-
Quarles van Ufford, Zilveren en gouden vaatwerk uit
Griekse en Romeinse tijd (1973) pl. LI). In het bovendeel
zien we een strikt hiëratische weergave van Theo-
dosius temidden van prinsen en hoogwaardigheids-
bekleders. In de benedenhelft echter ligt een vrou-
wenfiguur, omgeven door putti, planten en bloemen,
die Tellus (de bloeiende aarde) voorstelt en de zelfde
realistische frisheid vertoont als de Tellus van de Ara
Paces Augustae, zie B. Andreae, Römische Kunst
(1973) pi. 42.
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Terwijl de Romeinen de kunst van het ma-
ken van vloermozaïeken vervolmaakt heb-
ben, hebben de Byzantijnen het wandmo-
zaïek tot een indrukwekkende kunstuiting
ontwikkeld. Vloermozaïeken waren van
harde materialen gemaakt, zodat erover
gelopen kon worden. Wandmozaïeken
daarentegen zijn van glas, halfedelstenen
en bladgoud vervaardigd. Zij boden de
kunstenaars de gelegenheid om fijne com-
posities met briljante kleuren te creëren.
De Aya Sofia moet door Justinianus met

schitterende mozaïeken versierd zijn ge-
weest, maar deze zijn bijna helemaal verlo-
ren gegaan. Willen wij hiervan een idee
krijgen, dan moeten wij naar Ravenna, de
hoofdstad van Byzantijns Italië. In de ap-
sisruimte van de San Vitale zien wij onder
andere Justinianus en Theodora afgebeeld,
geflankeerd door hun gevolg, in rijk ver-
sierde gewaden, en door geestelijken.

De oudste figuratieve mozaïeken die in
de Aya Sofia bewaard zijn gebleven, date-
ren uit het jaar 867 n.Chr. Zij bevinden
zich in de apsis van de altaarruimte. Zij to-
nen een indrukwekkende Maria met het
kind Jezus op haar schoot, geflankeerd
door de aartsengelen Michaël en Gabriël,
opvallend door hun klassieke schoonheid
(afb. 1-2). De inscriptie die de Moeder
Gods vergezelt is fragmentarisch bewaard
gebleven, maar kan gereconstrueerd wor-
den als volgt: ‘de afbeeldingen, die de hui-
chelaars ooit op deze plek vernield heb-
ben, zijn door de vrome keizers weer her-
steld’. Dit verwijst naar de gelegenheid
waarbij dit mozaïek gemaakt werd, name-
lijk de overwinning van de Orthodoxie op
het Ikonoklasme.

Bij de inwijding van dit mozaïek heeft de
geleerde Photius (patriarch van 858–867 en
van 877–886) een preek gehouden. Hij was
de grondlegger van de herleving van de
klassieken in Byzantium. Deze renaissance
in de literatuur ging gepaard met een re-
naissance in de kunst. Niet alleen in de
mozaïeken van de Aya Sofia, maar ook in
andere kunstuitingen (vooral verluchte
handschriften) is een van de voornaamste
verworvenheden van de klassieke kunstAfb. l. Maria met kind, Aya Sofia, 867 n.Chr.

De mozaïeken van Constantinopel II
Byzantijnse wandmozaïeken

Ioannis Spatharakis
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sterk aanwezig: het weergeven van de or-
ganische structuur van het menselijke li-
chaam, en van de natuur in het algemeen.
Wij hoeven ons niet af te vragen waar de
kunstenaars hun modellen hebben gevon-
den; de straten en openbare gebouwen van
Constantinopel waren immers versierd
met talloze klassieke standbeelden die de
vroege keizers van Byzantium naar de stad
gebracht hadden. Men heeft deze periode,
naar de regerende dynastie (867–1056), de
Macedonische Renaissance genoemd.

De Aya Sofia was een paleiskerk en daar-
om een plaats bij uitstek voor het aanbren-
gen van keizerlijke portretten. In een lunet
van de narthex wordt een keizer, die met
Leo VI de Wijze (886–912) wordt geïdenti-
ficeerd, in proskynesis afgebeeld, dat wil
zeggen knielend vóór de tronende
Christus Pantokrator. De Moeder Gods, in
een medaillon, bemiddelt tussen de keizer
en Christus, zodat zijn gebed in de naam
van het hele volk met zekerheid gehoord
wordt. Een mozaïek uit de 10de eeuw in
een andere lunet laat de twee belangrijkste

keizers uit het verleden van Constantino-
pel zien: keizer Constantijn de Grote biedt
als stichter zijn stad op symbolische wijze
aan aan Maria (die van hetzelfde ikonogra-
fische type is als die in de apsis van de
kerk) en Justinianus biedt als bouwer van
de Aya Sofia op zijn beurt een afbeelding
van de kerk aan aan Maria, de bescherm-
ster van de stad Constantinopel.

In het zuid-oostelijke gedeelte van de ga-
lerij op de eerste verdieping van de Aya
Sofia, waar de keizer de dienst bijwoonde,
zijn de portretten van twee keizerlijke
echtparen bewaard gebleven. Het zijn vi-
suele getuigenissen van de vroomheid van
de keizers, alsmede kostbare documenten
van het uiterlijk van de afgebeelden en van
de wijze waarop de keizers zich lieten af-
beelden. Eén ervan roept zelfs herinnerin-
gen op aan het woelige leven van een an-
dere keizerin, Zoë, de laatste telg van de
roemrijke Macedonische dynastie (afb. 3).
Zij wordt afgebeeld aan de linker zijde van
Christus, terwijl zij hem een schenkings-
oorkonde met de naam van de keizer erop
presenteert. Aan de andere kant van
Christus wordt de keizer met de schenking
zelf afgebeeld: een geldbuidel vol met gou-
den munten, die op het altaar van de Aya
Sofia neergelegd zal worden.

Afb. 2. Aartsengel Gabriël, Aya Sofia, 867 n.Chr.

Afb. 3. Keizer Constantijn IX Monomachus (1042-55)
en keizerin Zoë bieden hun schenking aan Christus
aan, Aya Sofia.
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De inscriptie, die de keizer als Constan»
tijn IX Monomachus (1042–55) identifi-
ceert, luidt: ‘Constantijn Monomachus, in
Christus-God, keizer en trouw koning der
Romeinen’. De laatste woorden hoeven
ons niet te verbazen, want alle Byzantijnse
keizers – en het volk – beschouwden zich-
zelf als Romeinen; zij noemden zich dan
ook zo tot de laatste keizer toe in 1453. Als
wij goed naar de inscriptie met de naam
van de keizer kijken, merken wij op dat
twee woorden (het eerste en het laatste),
die de eigenlijke naam van de keizer vor-
men, er anders uitzien dan de overige
woorden, die tot een vaste formule horen,
geschikt voor iedere keizer. De naam van
deze keizer is dus later ingevoegd en ver-
vangt die van een vorige keizer. Ook zijn
rond het portret van Monomachus sporen
te zien die suggereren dat het op de plaats
van een ander portret is gezet. Deze theo-
rie is in overeenstemming met het feit dat
Constantijn de derde man van Zoë was. Zij
trouwde voor het eerst, toen zij al vijftig
was, met Romanus III (1028–34); hij was
waarschijnlijk de eerste die zijn portret
hier liet afbeelden. Deze Romanus werd
door de tweede man van Zoë, Michael IV
(1034–41), vermoord; die zou dan het por-
tret van zijn voorganger door zijn eigen
beeltenis vervangen hebben. Tenslotte
werd ook zijn portret door de beeltenis
van Constantijn Monomachus vervangen.

Het portret van Zoë bleef ook niet onge-
deerd; sporen eromheen suggereren dat
het ook niet het eerste, maar een tweede
portret van haar is. Dit kan verklaard wor-
den als wij aannemen dat het eerste ver-
nield werd door een damnatio memoriae,
die afgekondigd werd toen zij in 1042,
naar achteraf bleek tijdelijk, verbannen
werd naar een klooster; dit gebeurde in
opdracht van keizer Michael V, die zij nota
bene geadopteerd had. De vervangingen
van de beeltenissen van de keizers in dit
mozaïek leert ons, dat de Byzantijnen por-
tretten naar het leven probeerden te ma-
ken. Anders zouden zij genoegen geno-

men hebben met een ouder portret, voor-
zien van de naam van de nieuwe keizer.

De belangrijkste mozaïeken uit een latere
periode, die van de dynastie der Paleolo-
gen (1261–1453), zijn in de Kariye Djami
ofwel de Chorakerk te bewonderen. De ge-
leerde minister Theodoros Metochites had
deze kerk grondig laten restaureren en met
mozaïeken en wandschilderingen ver-
fraaid, voordat hij hier als monnik zijn in-
trek nam. Naar de mozaïeken die de kei-
zers Justinianus en Leo VI in de Aya Sofia
weergeven, liet Metochites zich ca. 1315 in
de narthex van de Chorakerk afbeelden:
knielend biedt hij aan Christus een afbeel-
ding van zijn kerk aan (afb. 4). Opvallend

Afb. 4. Theodoros Metochites, Chorakerk,
ca. 1315 n.Chr.



126

is zijn enorme hoofddeksel, blijkbaar de
karakteristieke hoed van hoge functiona-
rissen uit zijn tijd.

De bewaard gebleven mozaïeken verto-
nen onder andere uitgebreide cycli van de
jeugd van Maria en Christus, die in de
Paleologentijd ontwikkeld waren. Zij zijn

belangrijk voor de kunst uit die tijd, niet
alleen wegens de vernieuwde ikonografie,
maar ook door hun klassieke stijl. Dit laat-
ste is te danken aan het eclecticisme van de
kunstenaars, die voornamelijk kunstwer-
ken uit de Macedonische Renaissance ko-
pieerden. De figuur van de dienstmaagd,
die de kleine Maria tot haar eerste zeven
stappen aanspoort, gaat terug op afbeel-
dingen uit de Oudheid, zoals onder andere
blijkt uit de bolle draperie boven haar
hoofd (afb. 5). Klassieke elementen waren
dus bijna voortdurend in de Byzantijnse
kunst aanwezig. Deze constante aanwezig-
heid was misschien een reden waarom er
in de beeldende kunst van Byzantium
minder behoefte was aan een renaissance
dan in die van het 15de-eeuwse Florence.
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Eerste en tweede verovering
Constantinopel, glorieuze en strategisch
buitengewoon sterk gelegen hoofdstad
van het Byzantijnse rijk, is tweemaal geval-
len. Beide keren werd het veroverd in de
loop van een dramatisch conflict, maar het
karakter van de twee historische drama’s
is verschillend. De verovering door de
Turken in 1453, de tweede en meest beken-
de ‘val’ van de stad, betekende het defini-
tieve einde van het meer dan elf eeuwen
oude Byzantijnse rijk. Toen het christelijk
bolwerk aan de Bosporus was verdwenen,
stond de Balkan open voor verdere islami-
sering. Daardoor werd de loop van de
Oosteuropese geschiedenis beslissend
beïnvloed. Constantijns stad heette voor-
taan Istanbul en het orthodox-christelijke
erfgoed moest het zonder politieke be-
scherming stellen. Het geraakte in een
soort diaspora en vond na enige tijd nieu-
we kristallisatiepunten. Een ervan werd
Moskou. Omstreeks 1520 adviseerde een
Russische monnik zijn Tsaar om in het
voetspoor van de basileis te treden: ‘want
U bent het hoofd van alle christenen, leider
van de apostolische kerk, die nu niet meer
in Rome of in Constantinopel staat, maar
in Moskou... Alle christelijke rijken zijn ge-
vallen, behalve dat van U, onze vorst.
Twee Romes zijn er verdwenen, maar het
derde staat.’1 Zo kreeg de religieuze com-
ponent van de Griekse erfenis een Rus’
siche oriëntatie. Anders ging het met de
klassiek-literaire. Die vond vooral in Italië
een al goed voorbereide voedingsbodem.
We geloven nu niet meer dat het de ge-
vluchte Griekse geleerden waren die na

1453 de herontdekking van de Oudheid en
daarmee ‘de Renaissance’ initieerden,
maar nuttig voor de verbreiding van de
kennis van het klassieke Grieks zijn ze wel
geweest. Al met al heeft ‘1453’ dus een
aanzienlijke historische betekenis gehad.

Maar ook die andere, die eerdere val van
Constantinopel was ongewoon dramatisch
en bracht zware consequenties mee. Histo-
rici debatteren zelfs over de vraag of die
eerste val, die plaatsvond in 1204, de twee-
de niet in directe zin heeft voorbereid.2
Maar het feit dat er nog een tweede kwam
geeft ‘1204’ iets voorlopigs, iets minder ge-
wichtigs. Die indruk wordt versterkt door-
dat de veroveraars bij deze eerste gelegen-
heid geen ongelovige Turken waren, maar
mede-christenen, broeders in het geloof
dus, van wie alles behalve een vijandige
bezetting verwacht mocht worden. Maar
dat is het nu juist. Het jaartal 1204 mag
dan zijn belang binnen een ander kader
hebben dan 1453, ook dit kader heeft grote
betekenis. Het omvat het ontstaan van het
schisma tussen de orthodoxe en de katho-
lieke christenheid. Eigenlijk hoort het jaar
1204 de plaats in te nemen van het beken-
dere jaartal 1054, waarin volgens de tradi-
tie het schisma tussen de Roomse en de
Griekse Kerk ontstond. Maar wat er toen
plaatsvond was niet meer dan een inciden-
tele ruzie tussen kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders, die aan geen van beide
kanten als aanleiding tot een definitieve
breuk werd gezien. De werkelijke schei-
ding tussen ‘katholiek’ en ‘orthodox’ was
geen gebeurtenis maar een proces. Van dat
proces is de eerste verovering van

De val van Constantinopel

Bunna Ebels-Hoving
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Constantinopel het culminatiepunt. Vanaf
dat moment was het duidelijk dat de chris-
tenen onderling te diep verdeeld waren
om ooit nog gezamenlijk tegen de Turken
te kunnen strijden.

Wat gebeurde er toen Constantinopel
voor de eerste keer viel? Waarom werd de
stad in 1204 ook al eens veroverd, wie wa-
ren de veroveraars en wat bezielde hen?
En vooral: was deze verovering het resul-
taat van een geslaagd plan de campagne
van westerse kant, of van een onverwachte
reeks gebeurtenissen waarmee het Westen
allleen maar handig zijn voordeel deed?
Wat waren de gevolgen voor het Byzan-
tijnse rijk?

Kruisvaarders als veroveraars
Om met de veroveraars te beginnen: dat
waren Venetiaanse kooplieden en
Noordfranse ridders, verenigd in een leger
van kruisvaarders. Een merkwaardige
combinatie, die alleen begrijpelijk wordt in
het licht van de voorafgaande kruistocht-
geschiedenis. In 1200 had de paus weer
eens een oproep gedaan tot bevrijding van
het Heilige Land, en ditmaal had de predi-
king (door een legaat) vooral in de
Champagne en omstreken succes gehad.
Ruim een eeuw eerder, in 1095, was een
dergelijke oproep voor het eerst gedaan,
door paus Urbanus II op een kerkvergade-
ring te Clermont; het toen gewekte enthou-
siasme had een reeks meer of minder ge-
slaagde campagnes ontketend, die onder
meer de vestiging van een aantal kruis-
vaarders-kolonies ‘Outremer’ tot gevolg
had. In de loop van de eeuw waren de
kruistochten van karakter veranderd. Zo
maakte de sterke ‘Jeruzalemgevoeligheid’
die in 1095 een rol speelde,3 plaats voor
een andere, meer zuiver strategische bena-
dering. Bijgevolg ontstond er steeds meer
variatie in de gekozen routes. In het begin
gingen de tochten over land, dwars door
het Byzantijnse rijk; later, vooral vanaf de
zogenaamde derde kruistocht van 1190,

probeerde men de daar gerezen moeilijk-
heden letterlijk te omzeilen.4

De Franse leiders van 1200 prefereerden,
zoals dat toen gebruikelijk werd, de zee-
route, en bestelden schepen in Venetië.
Toen ze daar aankwamen, bleken ze het
vereiste bedrag niet te kunnen opbrengen;
als compensatie leenden ze zich voor mili-
taire hulp in het kader van Venetië’s po-
gingen tot beheersing van de Dalmatische
kust. Zo ontstond er een belangenverstren-
geling vol agressieve componenten, die
niet bij alle deelnemers even duidelijk ge-
richt waren. Via een aantal tussenstadia,
waarin het optreden van een steun-zoe-
kende Byzantijnse troonpretendent een
steeds grotere rol speelde, belandde het le-
ger tenslotte voor Constantinopel. Dat het
beoogde doel eigenlijk Egypte was, ver-
dween op de achtergrond. Eerst moest nu
die troonpretendent geholpen worden.
Maar deze verried zijn helpers – althans in
de ogen van de helpers zelf. Zo nam de he-
le campagne jaren in beslag (1202–1204).
Een Vlaamse graaf werd tot basileus ver-
heven, en het Byzantijnse rijk werd onder
de veroveraars verdeeld. Het zogenoemde
Latijnse keizerrijk (1204–1261) was gebo-
ren.

Toeval of toeleg?
Boeken zijn er volgeschreven over deze
‘afwijking’ van de vierde kruistocht.5

Daarbij is de centrale vraag altijd geweest
of de verovering van Constantinopel in de
bedoeling heeft gelegen, en zo ja: van wie,
vanaf welk moment? Of hebben we hier
een historisch voorbeeld van een reeks toe-
valligheden, die tenslotte uitkwam op een
punt dat niemand kon of wilde voorzien,
een uitkomst die achteraf dan ook heel
verschillend werd geïnterpreteerd en al
dan niet gerechtvaardigd? Opzet, toeval,
of een mengsel daarvan? Het ligt voor de
hand om te denken dat de Venetianen, die
immers al stevige handelsbelangen binnen
het Byzantijnse rijk hadden, de gang van
zaken hebben beheerst. Maar die oplossing
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In de optocht der Heilige Driekoningen heeft Benozzo Gozzoli de patriarch Jozef van Constantinopel (boven)
en keizer Johannes VIII Palaeologus (onder) afgebeeld. De fresco is geschilderd in de jaren 1459–’60, ruim 20
jaar na het concilie dus, en zo’n zeven jaar na de val van de stad.
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is er een in het licht van het gevolg dat
juist zij de grote profiteurs zouden blijken
te zijn. De eigentijdse verslagen van de
campagne maken echter duidelijk dat er
veel meer aan de hand geweest moet zijn
dan rechtlijnige Venetiaanse dwang.6

Mentaliteitshistorici hebben geprobeerd
om dieper te graven en aan te geven op
welke sentimenten de leiders van de kruis-
tochten in konden spelen. Viel het leger
gemakkelijk te manipuleren op grond van
een opgekropte Griekenhaat, die na een
eeuw van westerse ergernis over het
Griekse ‘falen’ tijdens de kruistochten nu
eindelijk eens gericht kon uitbarsten? Deze
stelling, die vooral is verwoord door de
Engelse kruistochthistoricus Runciman, is
net als die van de ‘Venetiaanse schuld7
aantrekkelijk door zijn betrekkelijke een-
voud, maar verdient bij nadere bestude-
ring toch essentiële nuancering.7 Die
Griekenhaat bestond, dat is zeker, maar
leefde waarschijnlijk sterker in een dunne
geletterde bovenlaag dan onder het ‘volk’.
Hoe meer je gelezen had, hoe beter je wist
dat die Grieken gevreesd moesten worden,
ook als ze met geschenken aankwamen.
Die huiskamergeleerden bevonden zich
niet in het kruisleger. Wie zich daar wel in
bevonden werden waarschijnlijk door an-
dere sentimenten beheerst: door een com-
plex van gevoelens waarin bewondering,
afgunst en begeerte een rol speelden. Daar
in Constantinopel viel iets te halen, want
het was de rijkste stad van de Christen-
heid, en dan ook nog dubbel rijk: in aardse
en hemelse goederen. Kostbare relieken
werden er bewaard...maar werden die er
wel goed bewaard? Waren hun behoeders
wel zuiver in de leer, en daardoor van
Gods zegen verzekerd?

We moeten de Latijnse agressie van 1204
waarschijnlijk zien als gevolg van een
groeiende obsessie met die steeds beter be-
kend-geworden metropool aan de
Bosporus, die alles had wat het expande-
rende 12de-eeuwse ‘Europa’ ook wilde
hebben. Deze fascinatie werd vermengd

met een groeiende ‘kettergevoeligheid’.
Maar het resultaat van die agressie, de ver-
overing van een weliswaar schismatische,
maar toch nog steeds christelijke stad,
moest wel gerechtvaardigd worden. Paus
Innocentius III, die eerst zijn aarzelingen
over het verloop van de kruistocht had ge-
had, overwon die in het licht van het wes-
terse succes. Dat had zwaarwegende ge-
volgen, want nu de officiële kerkleer het
aan ‘rechtgelovigen’ toestond om zich het
bezit van schismatici toe te eigenen,8 gold
dat zeker ook voor het bezit van ketters.
Die waren immers nog gevaarlijker, omdat
ze niet alleen in kerkelijk-institutionele
maar ook in leerstellige zaken dw-aalden.
De pauselijke goedkeuring van de verove-
ring van Constantinopel maakte de weg
dus vrij voor gewapende kettervervolgin- 
gen, bijvoorbeeld tegen de Albigenzen.
Ging het tot 1204 nog om strijd tegen de
Islam, na die tijd werden kruistochten
meer en meer tot intem-christelijke gods-
dienstoorlogen.9

Liever Turks dan paaps
Intussen wist het christelijk Constantino-
pel zijn voortbestaan nog twee-en-een-hal-
ve eeuw te rekken. Dat gebeurde eerst in
de vorm van het Latijnse keizerrijk, een
westers-koloniale lappendeken, met aan
de rand nog overgebleven stukken Byzan-
tium onder keizers-in-ballingschap. In
1261 heroverde er een uit de familie der
Palaeologen de hoofdstad vanuit Nicea en
braken de eigenlijke nadagen van Byzanti-
um aan. Het Latijnse koloniale intermezzo
liet flinke sporen na, die de positie van de
Grieken tegenover het Turkse gevaar al-
leen maar verder uitholden.

Het karakter van dit herstelde Byzantium
wordt door historici verschillend beoor-
deeld. Dat Constantinopel in politieke en
economische zin geen factor van grote be-
tekenis meer was – daar is men het wel
over eens. Maar hoe stond het met kunst,
wetenschap, godsdienst? De al eerder ge-
noemde Runciman heeft met overtuiging
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gesproken van een ‘last Byzantine Renais-
sance’ en van een ‘last splendour’.10 Ander-
zijds noemt een toonaangevend handboek
van de Byzantijnse geschiedenis de perio-
de er een van louter ‘decline and fall’.11 Een
onderwerp dat vooral van kunsthistori-
sche zijde opvallend veel (waarderende)
aandacht blijft krijgen is de artistieke res-
tauratie van de Chora-kerk in Constantino-
pel (ca. 1320). Ook over de geleerde insti-
gator van dit kerkherstel, de politicus en
‘polyhistor’ Theodorus Metochites, bestaat
een overvloed aan literatuur. Zijn geschrif-
ten zijn nog onlangs door de Nederlandse
byzantiniste De Vries-van der Velden aan
een kritische herwaardering onderworpen;
zij verwerpt de suggestie dat Metochites in
bepaalde opzichten een ‘humanist’ (en
daarmee een vernieuwer) geweest zou
zijn12 – vergelijkbaar, dan, met zijn wester-
se tijdgenoot Petrarca. Een andere laatby-
zantijnse persoonlijkheid uit dezelfde tijd
die nog steeds veel aandacht trekt is de
Athosmonnik Gregorius Palamas en zijn
ascetisch-mystieke ‘methode’: het hesy-
chasme.

Maar met geleerdheid, artisticiteit en on-
wereldse ascese valt een rijk niet te redden,
en dus viel Byzantium. In een laatste po-
ging om steun uit het Westen te krijgen be-
zochten keizer en patriarch het concilie
van Florence in 1438, alwaar ze formeel in-
stemden met een (zoveelste) hereniging
van de Kerken ... onder pauselijk opperge-
zag. Nog steeds staan ze afgebeeld op de
beroemde fresco van Gozzoli in het palaz-
zo Medici-Riccardi, dat jaarlijks door dui-
zenden toeristen wordt bewonderd. Maar
toen deze van hogerhand beklonken unie
vanaf de kansel in de Hagia Sophia werd
geproclameerd, murmureerde het volk.
Het toonde zich liever Turks dan paaps, en
het zou zijn zin krijgen. Op werkelijke
hulp uit het Westen viel immers toch niet
te rekenen: die ‘hulp’ had altijd agressie in-
gehouden, al direct bij het begin van de
kruistochten, en in 1204 was de destructie-
ve omvang van de agressie voorgoed dui-

delijk geworden. Een eeuwenlange voor-
geschiedenis had het volk van Constanti-
nopel geleerd dat het alleen op eigen
kracht kon vertrouwen. Dat was dan ook
de ervaring van de laatste Palaeoloog, toen
hij sneuvelde voor een bres in de beroem-
de dubbele muur, die de stad zolang aan
de landzijde had afgesloten.

Hier en daar in het Westen toonde men
zich wel even onder de indruk. Paus
Nicolaas V riep op tot de kruistocht, en de
‘grote hertog van het Westen’, Philips van
Bourgondië, zwoer een dure eed op zijn
aanstaand vertrek. Maar er kwam niets
van alle plannen terecht. Katholiek Europa
was verdeeld en had andere besognes. En,
zo werd gezegd: was hier niet gebeurd wat
te verwachten viel? Hadden die afvallige
Grieken niet hun gerechte straf gekregen?13
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