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Voor de studie van de keizerskroning in de laat-romeinse en vroeg-byzantijnse 
tijd, hebben wij als voornaamste bron voor het beschrijven van het ceremonieel 
de geschriften van Petrus Patricius, die tot ons gekomen zijn via de 'de cere
moniis aulae Byzantinae' van Constantijn Porphyrogennetos.1 Zijn getuige
nis blijft een vast uitgangspunt, van waaruit de onderzoekers, zich baserende op 
de verschillende elementen van de teksten van deze Byzantijnse keizer, trachten 
de oorsprong ervan op te sporen in een verder en vager verleden. 

Het is onzebedoeling hier eerst een overzicht te geven van de evol utie van het . 
krmringsceremonieel in de vroeg-byzantijnse periode, en daarna bijzondere 
aandacht te schenken aan het oudste element ervan, nl. de acclamationes. 

* * * 

De keizerskroning in de vroeg-byzantijnse tijd vertoont overwegend Romeins
wereldlijke en militaire sporen. De kerkelijke kroning komt pas op rond de 
helft der vijfde eeuw en speelt als dusdanig slechts een secundaire rol in deze 
periode. In de midden- en laat-byzantijnse periode zal deze kerkelijke invloed 

I. Constantinos VII Porphyrogennetos, de ceremoniis aulae Byzantinae, in Corpus Scrip
torum Historiae Byzantinae, Bonn, 1829 (met vertaling en commentaar door J. J. Reiske). 
Deze uitgave is hernomen in P. Migne, Patrologia Graeca, vol. 112. Voor ons zijn van belang 
in bovengenoemde uitgaven : de cerem. I, 91, 92 en 94. 

De uitgave van de 'De ceremoniis' door A. Vogt in de Collection Bude bevat niet de 
geschriften van Constantijn, die hij van Petrus Patricius overgenomen heeft (zie voor bij
zonderheden: A. Vogt, Le livre des ceremonies, tome I, Commentaire (Paris, 1967), p. 
xviii-xxvi). Deze uitgave bevat wei voorschriften van toepassing voor een keizerskroning en 
bijgaande acclamationes (tome II, texte, chap. 47(38) ), en voor de kroning van een Augusta 
(tome II, texte, chap. 49(40) en 50(41) ). Deze teksten, waarvan de nummers tussen haakjes 
naar Reiske verwijzen, zijn evenwel slechts van belang voor een latere peri ode, nl. de negende 
oftiendeeeuw. Cfr. Vogt, o.c., tome II, Cornrnentaire, p. 1-13, en G. Ostrogorsky en E. Stein, 
Die Kronungsurkunden des Zerernonienbuches. Chronologische und verfassungsgeschicht
liche Bernerkungen, in Byzantion 7 (1932), p. 185-233. Deze laatste auteurs leggen er de 
nadruk op dat de oude kroningsbeschrijvingen der vijfde en zesde eeuw (Reiske I, 91-95) wei 
hun oorspronkelijke gestalte van historische berichten bewaard hebben. 

139 



zich uitbreiden om zelfs gans bet ceremonieel te domineren. In de bier ter 
sprake peri ode echter spelen Ieger, volk en senaat nog een eerste rol. 2 

Algemeen wordt aanvaard dat de eerste duidelijk herkenbare keizerskroning 
deze is van Julianus de Apostaat in 360 na C. te Parijs: bet Ieger verhief de 
keizer op bet schild, de soldaten acclameerden en Julianus werd gekroond met 
de torques of halsketting. Dit zijn reeds drie elementen, die aan de basis liggen 
van bet Byzantijnse kroningsceremonieel in bet algemeen, bet profane in bet 
bijzonder. Julianus zou met de torques gekroond zijn daar er geen diadeem 
voorhanden was. Dit is de algemeen aanvaarde opinie, die ook door de gelijk
tijdige bronnen3 wordt aangegeven. Wat er ook van zij, de drie geciteerde 
elementen samen met bet purper en de (bier door de torques vervangen) 
diadeem, vormen de basis der ganse verdere kroningsevolutie. 

In 363 werd Jovianus gekroond. A. Marcellinus4 merkt slechts op dat hij 
bekleed werd met de keizerlijke kledij. Valentinianus I wordt in 364 met 
keizersgewaad en kroon bekleed. Volgens Philostorgios5 wordt hij eveneens 
op bet schild verheven( ... E7ti tf\<; acmiSo<; ... ). Volgens Ensslin6 mogen we 
aannemen dat vanaf Valentinianus bet gebruik der verheffing op bet schild 
vast is geworden bij he~ Ieger. Toch is voorlopig nog geen vaste ordening te 
bespeuren bij bet ceremonieel der kroning. Op 28 Maart 364 verheft Valen
tinianus zijn broeder Valens tot Augustus. Hij bekleedt hem hierbij met bet 
purper gewaad en de diadeem. Hetzelfde herhaalt zich nog in 367 met Grati
anus.7 

Rond 372 wordt in Mrika nog Firmus met een torques gekroond, waarbij 
bet moeilijk uit te maken is of Firmus' troepen kennis hadden van Julianus' 
avontuur. 8 

2. Zie G. Ostrogorsky, Geschichte und Entwicklung der byzantiniscben Kronungsord
nung, Sixieme congres international d'etudes byzantines, Resumes des rapports et com
munications, Alger, 1939, p. 14. W. Ensslin, Zur Torqueskroning und Scbilderbebung bei der 
Kaiserwabl, in Klio 35 (1942), p. 268-298. 

Verder zijn nog van belang voor de studie van deze periode: W. Ensslin, Die Torques
kronung, Sixieme congres international d'etudes byzantines, Resume des rapports et 
communications, Alger, 1939, p. 17. W. Sickel, Das byzantiniscbe Kronungsrecht bis zum 
10 Jabrhundert, Byz. Z.7 (1898), p . 511-557 en vooral-wat de volledige ontwikkeling van 
de kroningsceremonie betreft: Aikaterini Christophilopoulou, 'EKA.o'Y1i, uvay6peucru; Kai 
crteljlt<; toO J3u~avnvo0 aotoJCpatopo<;;. IIpayj.latetat 'tf\<; 'AKalhtJ.l(a<;; 'Aih)v&v, XXII,2, 
'A6fjvm, 1956. 

3. Cfr. Amm. Marcellinus XX, 4, 17-18, Socrates, bist. eccl. III, 1, 35. Voor Julianus' 
kroning raadplege men nog: Libanios, or.XVIII,99; Zonaras, XIII,IO, Pll, 20 Dindorf, 
Amm. Marce/linus XXXI, 10, 21. 

In 455 zou ook nog Avitus met de torques gekroond worden, aldus Sidonius Apollinaris, 
carm. VII, 577 e. v. 

4. A. Marcellinus, XXV, 5, 5. 
5. Philostorgios, Hist. eccl. VIII 8, p. 108, 10 e.v. Bidez. Vgl. A. Marcel/inus, XXVI, 2, 2 

e.v. 
6. W. Enss/in, Zur Torqueskronung und Scbilderbebung bei der Kaiserwahl, Klio 35 

(1942), p. 268 e.v. 
7. Cfr. respektievelijk Amm. Marcellinus XXVI 2, 3 en 4, 1-3 voor Valens en Amm. 

Marcel/inus XXVII 6, 4-16 en Zosimus IV, 12, 2 voor Gratianus. 
8. Cfr. Amm. MarcellinusXXIX, 5, 20 en Zosimus, IV, 16, 2. 
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Hierna leren de bronnen ons praktisch niets belangrijks voor een lange 
peri ode. 

Vijf en twintig Augustus 450 is een belangrijke datum voor de ontwikkeling 
van het kroningsceremonieel. Theodosius II is gestorven. Asper, een Ariaanse 
Alaan, zou aan 's keizers zuster Pulcheria, door Theodosius als opvolgster 
aangewezen, Markianos opgedrongen hebben. De vraag rees nu, wie de nieuwe 
keizer zou kronen. Voorheen was immers de gewoonte ontstaan dat de oude 
keizer de jonge of nieuwe kroonde tot medekeizer. Thans kon dit niet het geval 
zijn. De patriarch zou dan uitverkoren geweest zijn om de kroningsakte te 
voltrekken. Waarschijnlijk, ofschoon niet gans zeker, voltrok de patriarch hier 
voor de eerste maal de kroningsceremonie. 9 De eerste volledige kroning in een 
kerk vond slechts veellater plaats, namelijk bij Phokas (in 602) in de kerk 
van de H. Johannes de Doper aan het Hebdomon. Sinds de zevende eeuw (641) 
ook komt de Hagia Sofia op het voorplan als kroningskerk. 

Over Leo I (457-474)10 en zijn opvolgers hebben wij de beste inlichtingen. 
Het historisch bericht van Leo's kroning is de eerste uitvoerig en in detail 
beschreven kroningsceremonie waarover wij beschikken. Bij Leo's kroning 
onderscheiden wij duidelijk twee verschillende delen plus een naspel: 

(a) een profane ceremonie (militair en burgerlijk): schildverhefiing en 
torques- en diadeemkroning op het Hebdomon, 11 bezoek aan de kerk van de 
H. Johannes de Doper, proskynesis in de Heleniana,12 en aanbieding van een 
gouden modioluskroon13 op het forum, 

(b) een kerkelijke ceremonie met kroning door de patriach, 

9. Cfr.Procopius, bell. Vand. 1,4,2e.v. (=Loeb, Ill, iv, 2 e.v.). Theophanes, I, 103,8 e.v. 
en Chron. pasch. I, 589, 17 e.v. (Bonn). W. Sickel, das Byzantinische Kri:inungsrecht bi. 
zum 10 J ahrhundert, p. 517 e. v. staat de stelling voor dat Markianos werd gekroond door de 
bisschop der hoofdstad, d.w.z. de patriarch. Dezelfde patriarch zou ook Leo I kronen, en zo 
werd deze akte stilaan een traditie. 

0. Treitinger, Die ostri:imische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im Hi:ifiscben 
Zeremoniell, Jena, 193 8, 7-31 staat eveneens deze stelling voor, docb is niet zo vastberaden. 

Voegen wij er tenslotte nog aan toe dat in de boven geciteerde bronnen niet uitdrukkelijk 
vermeldstonddat de patriarch Markianos' kroning voltrok: bij Theophanes: 'Mapnavo~ 
. . . . . . . •. aotoK:pa:rc.op avaoEtxOsi~·. bij Procopius: • . . . . . . MapK:tQVOV ~UVE7tEO"EV 
stvat, 0~ ilcrtspov 0sooocriou tEA.sutticravto~ tl)v aamA.siav napt:>..aas', en in de Chron. 
pasch.: •... sm)p911 Mapnavo~ Auyoucrto~ U7t0 to{i KEPKllcriOU £v ti\1 'Ea06J.lql ...• 

Zie ook W. Ensslin, Zur Frage nach der ersten Kaiserkri:inung durch den Patriarchen und 
zur Bedeutung dieses Aktes im W ahlzeremoniell, in Byz. Zeitschrift 42 (1943-49), p. 101-115 
en 369-372. 

10. Constantijn Porphyrogennetos, de ceremoniis aulae Byzantinae I, 91. 'Avay6psum~ 
Atovto~ aamMc.o~ to{i tfi~ Osi~ A.iJesc.o~. 

11. Hebdomon: Campus, oefenplein van bet Ieger. 
12. Heleniana: een paleis genaamd naar Helena, moeder van Constantijn de Grote. 
13. Volgens P. Charanis een keizerlijke gouden kroon, die net zoals de diadeem een 

symbool was van authoriteit. 
Cfr. P. Charanis, The Imperial Crown Modiolus and its Constitutional Significance, in 

Byzantion 12 (1937), p. 189-195 en idem, The Crown Modiolus once more, Byz. 13 (1938), 
p. 377-383. 
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en (c) een naspel, omvattende proskynesis, banketten, ontvangsten en 
feestspelen. 

Dit alles, zo Ieert keizer Constantijn, is de oude trant ('taih"a J.lEV fJ 
apxa,i:6tll~). Het is trouwens zeer opvallend' dat Constantijns beschrijving 
dikwijls onpersoonlijk kan genoemd worden: in plaats van Leo's naam te 
bezigen, gebruikt de auteur veelal '6 ~acrtl.su~' en uitdrukkingen als 'Mv J.lTJ 
Bill KUptaKl)', 'o nproto~ natpiKtO~, · Tl OV UV Ent'tpbj!\f, 'f:&v OE 98/.st Kat 
cruvaystat', 'Mv 8& Bill auyoucrta', 'f:v til> &picrtql, Mv cruvi81J 6 ~acrtl.su~', 
'sl 8& ~oul.stat 6 ~acrtl.su~, &vaxroprov ..... :, 'Kai m!l.w tpeqmt, Mv 
&pecrKst autq'>'. Dergelijke uitdrukkingen wijzen er duidelijk op dat er een 
traditie bestond, en dat bet ceremonieel, bier beschreven, niet slechts geldt 
als dit van Leo, doch ook als dit van andere vorsten v66r hem. Dit betekent dus 
dat in het jaar 457 een traditionele ceremonie bestaat en dat 457 niet de begin
datum is van deze traditie. Een honderdtal jaren vroeger met Julianus de 
Apostaat was dit nog niet bet geval. Daar hadden we het eerste begin van een 
ceremonie, waarvan menig element echter reeds uit de Romeinse tijd dateerde. 
Binnen de honderd jaar had dus een belangwekkende ontwikkeling plaats
gevonden! 

Leo I de Grote kroonde zelf zijn kleinzoon, de Caesar Leo, tot keizer. In 
Constantijns beschrijving van deze plechtigheid14 vinden wij geen nieuwe 
ceremonie-elementen. Weliswaar verschilt de keizerskroning van deze van 
Leo I zelf, doch dit is te wijten aan bet feit dat het hier om een medekeizer 
gaat. 

Belangwekkend is hier weer bet Kata to €9o~, dat hier gebruikt wordt bij de 
modiolus-kroning en het aanbieden van geld aan de soldaten. Dit laatste is 
zeker geen nieuw element, doch de modiolus-tekst is belangrijker: deze kroon
plechtigheid is dus niet nieuw, en ook hier gaat er een traditie aan vooraf. 

* * * 

Een element waaraan door de onderzoekers naar de oorsprong van het 
kroningsceremonieel relatief minder aandacht is geschonken, is dit van de 
acclamationes (grieks: alCtol.oyia). 15 De reden hiervoor is eenvoudig genoeg. 
Acclamationes waren reeds lang voor de Romeinse keizertijd in voege en 
werden dan ook gedurende deze tijd veelvuldig benut om aan de keizers in 

14. Constantijn VII Porphyrogennetos, de ceremoniis aulae Byzantinaei, 94. 'Avay6peucrtc; 
Aeovtoc; toil Jlllcpoii. 

15. Cfr. Const. Porphyrogennetos, de cerem. II, 47(38): clKtoA.oyia en eilcpT]Jl{llt. Elders 
gebruikt deze auteur de werkwoorden Kpa~ro (I, 92 en 94), eilcpT]JlEro (I, 92 en II, 47(38)) en 
avaKpa~ro (II, 47(38) ). 

Herodianos blijkt npocrayopeuro te gebruiken in de betekenis van: 'tot keizer verheffen 
terwijlmenacclameert': Cfr. II, 2, 9 en3, 3 (Pertinax), II, 8, 6 (Niger), VII, 5, 3 (Gordianusl) 
en VI, 9, 6 (Maximin us). 
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allerlei omstandigheden hulde en eer toe te brengen. 16 Zo bezien, vormen zij 
dus geen element eigen alleen aan het kroningsceremonieel of de keizersver
kiezing. Maar toch zijn ze aanwezig bij deze gelegenheden, zelfs in de vroegste 
tijden van het keizerrijk, en als dusdanig zijn ze dan ook als het oudste element 
van het kroningsritueel te bestempelen. Blijkbaar hebben zij zich trouwens ook 
al vroeg in min of meer geijkte formules vastgelegd. 

Het woord acclamatio resorbeert verschillende varianten: het spontaan 
toejuichen van de menigte, bet geleid toejuichen als huldebetoon door de 
factiones, de al of niet geleide of spontane acclamatie door de soldaten, de 
gezongen of gedeklameerde huldewensen van de partijen, en later de zuiver 
kerkelijke (kristelijke) verzen gezongen door de cractae, aldan niet afgewisseld 
door het volk of de partijen. · 

Het past wei even dieper in te gaan op deze verschillende uitingswijzen. Laten 
wij een omgekeerd chronologische orde volgen: 

De kerkelijke acclamationes hangen samen met de verkerkelijking van het 
Byzantijnse hofleven. Zonder voorlopig rekening te houden met de bronnen, 
kan men reeds het volgende bepalen: Constantijn de Grote bekeerde zich, dus 
kan slechts ten vroegste zijn opvolger kristelijke kroningsacclamationes 
genoten hebben. Door de bronnen erbij te nemen, weten wij dat de eerste 
eigenlijke kroningsakte slechts later plaats had, namelijk bij Julianus de 
Apostaat, terwijl de bronnen zelfinhet opzicht van de kristelijke acclamationes 
slechts klare taal spreken sinds 457 (Leo I). Hier zijn de teksten kristelijk; het 
volk wenst den kristelijken keizer goed heil en vraagt Gods bescherming; de 
libellarius dialogeert met bet volk. 

De acclamationes van de voor-kristelijke keizertijd konden geleid zijn, en 
waren dan in factio-verband opgesteld. Ze konden evenwel spontaan zijn, in 
mindere of meerdere mate. De soldaten-acclamationes waren eveneens geleid 
of spontaan. Er waren echter algemene formules die steeds opnieuw werden 
gebruikt, bijvoorbeeld ten opzichte van de keizer, zodat ook spontane uitingen 
in zekere zin een geleid uitzicht kregenY 

In de Byzantijnse tijd werden de acclamationes der demen trouwens gerekend 
tot de politieke dichtkunst, een genre dat bet hoofdaccent legde op ritme en 
klemtoon. Toch wordt dit genre niet bij de ritmische en volkse poezie ingedeeld, 
maar wei bij de zogenaamde geleerde dichtkunst, en dit omdat men enerzijds 

16. Treffende voorbeelden in Suetonius, Augustus, 53; Claudius, 7; Nero, 25; en Caligula, 
16, II. Het laatste voorbeeld is interessant: 

'Quas ob res inter reliquos honores decretus est ei clireus aureus, quem quotrulnis 
certo die collegia sacerdotum in Capitolium ferrent, senatu prosequente nobili
busque pueris ac puellis carmine modulate laudes virtu tum eius canentibus'. 

Het gaat bier niet om een zuivere acclamatio, maar het zingen van lofverzen houdterwellicht 
verband mee. Betreft het misschien een verre voorloper van de cractae? 

I 7. V gt Suetonius, Nero, 25 en Caligula, 16. Zie ookL. Brehier, Les institutions de !'empire 
byzantin, Paris, 19702(ed. A. Michel), p. 66-70. 
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in elk vers hetzelfde a an tal voeten aantreft, en anderzijds omdat zij, als 'bevolen' 
composities, niet tot de spontane volkskunst kunnen gerekend worden.18 

Politiek gezien zijn de acclamationes, gebruikt bij de investituur van een 
nieuwe vorst, wellicht de laatste overblijfselen van de Romeinse Comitia, die 
o.a. de jussa vetita of wetgevende macht bezaten. 

Na deze beschouwing duiken verschillende vragen op: de vraag of de 
acclamationes in de vroeg-romeinse keizertijd bestonden, is niet moeilijk te 
beantwoorden; de bestaanskwestie is immers geen probleem. Welligt het prob
leem op een ander terrein: wat behelsden de acclamationes? In de Byzantijnse 
tijd waren zij godsdienstig. Zouden zij dit ook zijn in de Romeinse? Dat is de 
vraag, belangrijker dan die naar het bestaan. Welke formules werden gebruikt 
tegenover een keizer? Welke bij een kroning? Het karakter der acclamationes 
vormt de hoofdvraag. 

In verband met keizerskroningen zijn dus de acclamatio-teksten van belang, 
en niet de vermeldingen van acclamationes bij de verheffing van een nieuwe 
Augustus. Inderdaad, slechts de eerstgenoemden kunnen ons inlichten over de 
konstantheid van de termen en van de inhoud der acclamationes, waaruit dus 
conclusies in verband met bet ceremonieel kunnen getrokken worden. In dit 
opzicht blijken de Scriptores Historiae Augustae19 van groot belang te zijn. 
Teksten betreffende verheffingen 20 vindt men in: Maximus en Balbinus 21 en 
Probus, 22 terwijl teksten in verband met een verheffing voorkomen in: Severus 
Alexander,28 Maximini Duo, 24 Gordiani Tres, 25 Divus Claudius 26 en Satur
ninus.27 

18. Enkele voorbeelden in A. Vogt, o.c., tome II, Commentaire, p. 193-197 (Appendices). 
19. Verder in dit artikel afgekort als Hist. Aug. 
20. Wij gebruiken 'verheffing' hier niet in de zin van 'verheffing op het schild', maar als 

synoniem voor 'dvay6peucnc;'. 
21. Hist. Aug .. , MaximusetBalbinus, 11,10-12 enlll,1-3. 
Hier gaat het om de verheffing, begeleid door acclamationes, van Maximus en Balbinus 

(237-238 na C.) door de senaat. Daama acclameren ook leger en volk. 
22. Hist. Aug., Probus, X, 4. 
Hier gaat het om de verheffing van Probus (276-282) door het Ieger. De acclarnatio is 

spontaan. 
23. Hist. Aug., Severns Alexander, VI, 3 tot XII, 1. 
De senaat wil de nieuwgekozen keizer (Sev. Alexander, 222-235) de bijnaarn 'de Grote' 

geven, en acclameert hem langdurig en breedvoerig. 
24. Hist. Aug., Maximini Duo, XVI, 3-7. 
Het gaat hier over acclamationes door de senatoren, die de verheffing van de prokonsul 

Gordianus en zijn zoon (238 na C.) in Afrika vememen en deze verb effing bekrachtigen. 
25. Hist. Aug., Gordiani Tres. XI, 3-10. 
Zelfde geval als in noot 24. 
26. Hist. Aug., Divus Claudius, IV, 3-4. 
Acclamationes door de senatoren na de aankondiging van de verheffing van Aurelius 

Claudius (268-270), afwezig uit Rome. 
27. Hist. Aug., Firmus, Saturninus, Proculus et Bonosus, IX, 2. 
Saturninus wordt in Alexandrie door de Egyptenaren geproklarneerd. Hij voelt er zich 

niet veilig en vertrekt naar Palestina, waar hij dan door het leger verheven wordt. 
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Er bestaat evenwel een moeilijkheid bij het gebruiken van de getuigenissen 
van de Scriptores Historiae Augustae. Dat deze bron historisch weinig be
trouwbaar is, is inderdaad bekend. 28 D. Magie commentarieert dan ook in zijn 
uitgave deze acclamationes als volgt: 'their genuineness is very doubtful', 29. 

maar hij verzuimt het even wei om in dit bepaald opzicht zijn stelling te staven. 
Er moet zeker toegegeven worden dat het onmogelijk is vast te stellen of deze 
acclamationes in werkelijkheid plaatsgevonden hebben bij de in de Historia 
Augusta verhaalde gelegenheden. Maar anderzijds- dat hebben wij voorheen 
reeds onderlijnd- hoeft er over het bestaan zelf en het gebruik van acclama
tiones bij verheffingen niet getwijfeld te worden. Wat hier van groot belang is, 
is dat de acclamatio-teksten van de Historia Augusta konstante uitdrukkingen 
en themas bevatten die in de verschillende citaten terugkeren en zowel in 
karakter als in formules een sterke overeenkomst vertonen met de vroeg
byzantijnse acclamatio-teksten betreffende verheffingen, zoals wordt aange
toond in de onderstaande vergelijkingstabellen. De zo juist geciteerde konstant
heid komt voor in: 

(a) de aanspreekvorm: . . . Auguste . .. 

(b) de inroeping van goddelijke bescherming of tussenkomst: di te servent 
(met varian ten: conservent, perpetuent, servarunt, praestent of nobis. 
dederunt, ex manibus impuri eripuerunt), 30 

(c) de aanwezigheid van uitdrukkingen die weergeven dat de staat de keizer 
nodig heeft en dat allen hem als keizer willen.31 

Wanneer men aldus de kristelijke 9~;6~ uit Constantijns tekst door de 
heidense 'di' vervangt, en enkele puur kristelijke passages weglaat, komt men 
tot een inhoud en tot een schema dat opvallende gelijkenis vertoont. 

Ziehier een proeve van vergelijking: 

28. Cfr. Hist. Aug., ed. D. Magie (Loeb Classic. Libr.), I, p. xi-xxiv, waar ook verdere 
bibliografie verstrekt wordt. Zie ook R. Syme, Ammianus and the Historia Augusta, Oxford, 
1968, passim. 

29. Magie, II, p. 188, nota I. 
30. Laten wij nu ook de acclamationes van het kristelijke Byzantium beschouwen : bij 

Constantijn Porphyrogennetos I, 91 (Leo I) vindt men termen als volgt: 'sicraKoucrov, 
6 es6t;, cre napaKaAOUJ.ISV. 'EnaKoucrov, 6 es6t;, Aeovn ~rol'j .. .' alsook: • . .. 1tOAAoUt; 
xp6vout;, Aerov auyoUcr't£, 13acrtA.eucrett; 'tOU'tO 'tO j3acriA.EtOV 6 esot; qmA.a!st' en: • ... 'ti'JV 
~KA.oYiiv tautou 6 esot; neptq>poupflcret . . .' 

Dergelijke termen vindt men ook in Constantijns andere beschrijvingen, en eveneens daar 
waar hij handelt over zijn eigentijdse ceremonien. 

31. Hist. Aug., Sev. Alexander, VI, 5; Gordiani Tres, XI, 10; Maxim. etBalb, III, 3 en 
II, II enDivus Claudius, IV, 3 

145 



' , ' I' ;_' ·.·~ ! • 
j 
I 

,:.:;/ '.\;;:;·;.;,_.,,, 
'I 

Romeinse Acclamationes 

Dit te servent.32 

Saluus imperes.33 Di te servent.32 

Felix imperes.34 

Claudi Auguste, te res publica re
quirebat.35 
(Gordianum Caesarem) omnes ro
gamus.36 

Imperatores de senatu di conser
vent.37 
Gordianum Caesarem omnes roga
mus,36 imperatores nostros Roma 
videat:38 felicem rem publicam ves
tro imperio :39 Di te servent.32 

Byzantijnse Acclamationes 

'EicniKoucrov, 6 9e6~, cre 7tapaKa
A.oi:'iJleV. 'EmiKoucrov, 6 9e6~, Aeovn 
~roft. EicniKoucrov, 6 9s6~, Aerov 
~acrtlveucret. ese q>tMv9pro1te, 
Aeovta ~am/vsa to 7tpiiyJla to 
OTJJlOcrtov aitet · 6 crtato~ Aeovta 
~acrt!vEa aitet · Aeovta oi VOJlOt 
EKoexovtat · Aeovta to 1taM.nov 
EKOEXetat. ai'itat euxai tOU 1ta/vatiou 
autat EVteUI;et~ tOU crtpat01tEOOU . 
aihat suxai tfj~ cruyKivijtou · m~hat 
euxcd tOU A.aou . Aeovta 6 KOCJJlO~ 
avaJlEVet · Asovta 6 crtpato~ 
EKosxetat · toKotvov KaA.6v, Asrov, 
e/v9fitro. 1:0 KOtVOV aya96v, Atrov, 
~acrtlveucret · eicniKoucrov, 6 9e6~, 

cre 1tapaKaAOUJleV.'40 

Een tweede en meer treffende vergelijking is de volgende: 

Romeinse Acclamationes 

'Claudi Auguste', 41 vincas,42 tu ami
cus, tu vere princeps :43 di te nobis 
dederunt, di conservent:44 vincas, 
valeas, multis ann is imperes :45 di te 
perpetuent.46 

Byzantijnse Acc/amationes 

• Afirov auyoucrte, cru VlK~~. cru 
eucre~it~. cru cre~acrt6~ · 6 9e6~ cre 
soroKeV, 6 9e6~ cre q>uMI;et · tov 
Xptcrtov cre~OJleVo~ aei VtK~~ · 
1toA./vou~ xpovou~ Afirov ~acrtA.eu
cret . Xptcrnavov ~acrilvetOV 6 eeo~ 
1teptq>poupftcret'. 47 

32. Hist. Aug., Sev. Alexander, VI, 3; VII, 1; VIII, 3; X, 6-8; XI, 2 en XII, 1; Maximini 
Duo, XVI, 3 en XVI, 6; Maxim. et Balb., II, 10; Probus, X, 4 en Satuminus, IX, 2. 

33. Hist. Aug., Maximini Duo, XVI, 3. 
34. Hist. Aug., Maximini Duo, XVI, 3. 
35. Hist. Aug., Divus Claudius, IV, 3. 
36. Hist. Aug., Maxim. et Balb., III, 3. Vgl. Divus Claudius, IV, 3: 'Claudi Auguste, te 

principem ... semper optavimus'. 
37. Hist. Aug., Gordiani Tres, XI, 10. Vgl. Sev. Alexander, X, 7: 'Tu facies optimum esse 

indicium senatus'. 
38. Hist. Aug., Gordiani Tres, XI, 10. 
39. Hist. Aug., Max. et Balb., II, 11. Vgl. Sev. Alexander, VI, 5: 'Felices nos imperio tuo, 

felicem rem publicam'. 
40. Constantijn Porphyrogennetos, de cerem., I, 91 (Leo I). 
41. Hist. Aug., Divus Claudius, IV, 3. 
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In dit voorbeeld is niet aileen de inhoudelijke overeenkomst zeer groot, doch 
bepaalde gezegden komen zelfs woordelijk overeen. 

De godsdienstige zin van de acclamationes blijkt dus niet in de Byzantijnse 
tijd geboren te zijn, doch wel overgenomen en kristelijk geevolueerd uit de 
Romeiilse tijd. Ook de formulering zelf blijkt een zekere konstantheid te 
vertonen.48 

* * * 

Een nevenprobleem kan tenslotte gesteld worden: in de vroeg-byzantijnse tijd 
dialogeerde de keizer met de acclamatores bij monde van de libellarius. Was dit 
ook zo in de Romeinse tijd? 

In de Romeinse kroningsteksten vinden wij hiervan niets terug, doch wel 
bet tegendeel: Romeinse keizers beantwoorden zelf de acclamationes.49 Daar
bij is betook bekend dat de Romeinse principes niet aarzelden zelfhet woord te 
rich ten tot senaat, volk ofleger. Niets wijst er positief op, de Romeinse bronnen 
in ogenschouw nemende, dat in de Romeinse keizersperiode de keizer tijdens 
acclamationes met het volk zou gedialogeerd hebben bij monde van een libel
Iarius of een ander dignitaris. Toch mogen wij bieruit nog niet besluiten dat het 
optreden van eenlibellarius niet uit de tijd van het principaat stamt. Men weet 
immers dat in de senaat de princeps voorrang had op de mededelingen van 
andere personen. Wanneer hij niet persoonlijk aanwezig was kon een quaestor 
Augusti de geschreven mededeling voorlezen. Deze oorspronkelijk als nood-

42. Hist. Aug., Sev. Alexander, X, 8. 
43. Hist. Aug., Divus Claudius, IV, 3. 
Let op de herhalingvan de' tu', die wij terugvinden in de' 06' bij Porphyrogennetos: 'Claudi 

Auguste, tu frater, tu pater, tu amicus, tu bonus senator, tu vere princeps'. 
44. Hist. Aug., Sev. Alexander, VI, 3. Vgl. Maxim. et Balb., II, 10: 'di vos principes 

fecerunt, di vos conservent'. 
45. Hist. Aug., Sev. Alexander, X, 8. 
46. Hist. Aug., Sev. Alexander, VI, 3. 
47. Canst. Porphyrogennetos, de cerem., I, 91 (Leo I). 
48. Dat de acclamatio-teksten, wat vorm en inhoudbetreft, niet blote uitvindsels zijn van 

de auteurs van de Historia Augusta, hoeft na beschouwing van bovenstaande tabellen zeker 
geen betoog. Wij mogen dus aannemen dat de terminus ante quem, waarop de kronings
acclamationes al een zekere geijktheid bezitten, de tijd is waarin de geciteerde vitae geschreven 
zij n, nl. het begin van de vierde eeuw. Voor nadere bijzonderheden betreffende de datering van 
de vitae geschreven door Aelius Lampridius, Trebellius Pollio en Flavius Vopiscus, zie 
D. Magie, I, p. xiii-xiv. 

Verderdient ook nog genoteerd te worden datde acclamationes, die Constantijn Porphyro
gennetos hier in het Grieks weergegeven heeft, in werkelijkheid- tenrninste voor een groat 
deel - in het Latijn plaatsgevonden hebben; Constantijn zelfbericht immers: ihcpaCov, 6 JlBV 
/5fjJlO~ 'EI..A.Tjvtcrti, oi .St crtpan&tat 'ProJ.La.tcrti (I, 94- Leo II) en 'Avam6:crte ailyo
ucrte 'tOUJ.113TJKac; =Anastasie Auguste, tu vincas (I, 92-Anastasios). Vgl. W. Ensslin, Zur 
Torqueskronung, p. 272. 

49. Voorbeelden in Hist. Aug., Sev. Alexander, VI, 3 tot XII, 1 en Probus, X, 5; en A. 
Marcellinus, XXVI, 2, 5, e.v. 
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oplossing bedoelde oratio werd echter weldra een algemene gewoonte, zelfs 
wanneer de vorst aanwezig was; zijn litterae werden afgelezen, en de senatoren 
acclameerden. Wellicht vindt men een zelfde evolutie in het ceremonieel der 
keizerskroning, doch waarschijnlijk later, en minder algemeen: immers te 
vele kroningen waren niet meer dan het spontane gevolg van een soldaten
opstand, waarbij natuurlijk minder een vaste stelregel werd gevolgd. Toch 
moet het optreden van de libellarius bij de kroningsacclamationes ten laatste 
reeds geruime tijd v66r 457 (kroning van Leo I) in voege geweest zijn, want in 
deze periode wordt het feit blijkbaar reeds als gewoonte en traditie be
schouwd.60 

50. De inhoud van dit artikel is grotendeels getrokken uit een ongepubliceerde thesis 
die wij voorlegden in 1962 ter verwervingvan de graad van Iicentiaat in deOudeGesch iedenis 
bij de Universiteit van Leuven (Belgie), en die werd opgesteld onder de Ieiding van Professor 
Dr. J. Vergote en Professor Dr. W. Peremans metals titel: 'Het Kroningsceremonieel van 
de keizer in Byzantium, met onderzoek naar de oorsprong van de kroningselemente n in de 
teksten van Suetonius en de Scrip to res Historiae Augustae'. 
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