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1. Augustinus over Constantijn 

In het vierde en het vijfde boek van De civitate dei houdt 
Augustinus zich bezig met de vraag op welke grond men Romeinse 
keizers gelukkig, felices, mag noemen. In de voorlaatste capita 
van het vijfde boek, dat met het vierde eind 415 gepubliceerd 
werd 1, geeft hij het volgende uitvoerige betoog, dat uitloopt op het 
beeld dat hij zich van Constantijn de Grote gevormd had, en dat 
tegelijk een diepgaande problematiek in de wereldgeschiedenis 
onder woorden brengt. Augustinus schrijft (De civitate dei V 24, 25): 
"Wij noemen bepaalde christelijke keizers niet felices omdat zij 
lang geregeerd hebben of rustig stierven daar zij de regering aan 
hun zonen konden overlaten2, of de vijanden van het gemenebest 
hebben bedwongen, of binnenlandse vijanden, die tegen hen 
opstonden, hebben weten te bedwingen en ten onder te krijgen. 
Deze en andere gunsten en vertroostingen in dit moeitevolle leven 
hebben ook sommige dienaren van de afgoden wel ondervonden, 
die niet tot het koninkrijk Gods behoren zoals eerstgenoemden; 
en dit is geschied dankzij het erbarmen van dezelfde God, om te 
maken dat degenen, die in Hem geloven, niet die dingen als hoogste 
goed van Hem zouden begeren. Maar wij noemen hen felices indien 
zu rechtvaardig regeren. 

Augustinus vervolgt: "indien zij zich onder de woorden van 
degenen die hen zeer hoog vereren, en de onderdanigheden 
van degenen die hen nederig begroeten, niet (bovenmate) 
verheffen, maar bedenken dat ze (slechts) mensen zijn ; indien 
zij hun macht gebruiken in dienst van de majesteit Gods om 
Zijn eredienst zo hoog mogelijk te verheffen; indien zij God 
vrezen, liefhebben, eren; indien zij dàt rijk het meest lief
hebben waar zij geen rivalen te vrezen hebben; indien zij 
traag zijn met straffen, en gemakkelijk vergeven; indien zij 
hun macht tot straffen (slechts) gebruiken waar deze nodig 
is tot het besturen en beschermen van het gemenebest, niet 
om hun kwaadheid jegens vijandigheden te bevredigen, en 
indien zij die vergevensgezindheid niet tot straffeloosheid van 
kwaad, maar in de hoop op verbetering aanwenden; indien zij 
tegenover strenge besluiten, die zij dikwijls gedwongen worden 
te nemen, medelijden en weldadigheid stellen; indien zij zich 
van weelderigheid onthouden naarmate die gemakkelijker 
bereikbaar voor hen is ; indien zij liever (hun eigen) boze 

1 H. Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte. Ein Kommentar 
zu Augustinus "De civitate Dei" , Leipzig 1911, S . 8. 

2 Eusebius, Vita Constantini IV, 71 , ed. Heikel I, p. 147, 9.10. 

227 



6 CONSTANTIJN DE GROTE 

begeerten dan andere volkeren onder de knie houden, en 
indien zij dit alles doen niet vanwege hun brandende begeerte 
naar ijdele roem, maar uit liefde tot de eeuwige felicitas; 
indien zij niet nalaten voor hun zonden aan God het offer 
van ootmoed, onderwerping en gebed te brengen. Zulke 
christenkeizers 1 noemen wij felices, voorlopig in hope, later 
in werkelijkheid, wanneer hetgeen wij verwachten gekomen 
zal zijn. 

(25) "Want de goede God, om te verhinderen dat de 
mensen die geloven Hem te moeten vereren om het eeuwige 
leven, zouden denken dat niemand deze aardse gunsten en 
rijken kan verwerven dan door de afgoden te bidden - daar 
deze geesten in zulke dingen grote macht hebben - (de goede 
God) heeft keizer Constantijn, die de afgoden niet smeekte 
maar Hem, de ware God eerde, met zo vele aardse gaven 
vervuld als niemand zou durven vragen. Hij heeft hem toe
gestaan een civitas naast het Romeinse rijk te grondvesten 
als een eigen dochter van Rome, maar zonder enige tempel of 
beeld van de demonen. Langdurig heeft hij geregeerd, als 
enige Augustus heeft hij de gehele Romeinse wereld in handen 
gehouden en verdedigd ; in het organiseren en voeren van 
oorlogen heeft hij de grootste overwinningen behaald, in het 
onderdrukken van tyrannen (usurpatoren) heeft hij in alle 
opzichten gevolg gehad; op hoge leeftijd is hij door ziekte en 
ouderdom overleden, zijn zonen als keizers nalatend. Maar 
alweer, opdat geen keizer Christen zou zijn om de felicitas 
van Constantijn te verwerven, daar ieder ter wille van het 
eeuwige leven Christen moet zijn, heeft (God) Jovianus nog 
veel sneller dan Julianus (Apostata) weggenomen; en heeft 
Hij toegelaten dat Gratianus door het tyrannieke zwaard 
gedood werd, weliswaar veel zachter dan de grote Pompeius 
die de zogenaamde Romeinse goden vereerde. Want Pompeius 
kon niet gewroken worden door Cato, aan wie hij om zo te 
zeggen als erfenis de burgeroorlog had nagelaten. Toch is 
Gratianus, ofschoon vrome zielen zulke vertroostingen niet 
vragen, door Theodosius gewroken, die hij als deelgenoot in 
zijn regering had opgenomen, ofschoon hij een klein broertje 2 

had, omdat hij een trouwe bondgenoot boven een al te grote 
(huis)macht verkoos". 

Aan Theodosius als christelijk keizer is vervolgens het laatste 
caput van het vijfde boek gewijd. 

Het zedelijk beeld, dat Augustinus hier van de felix imperator 
tekent, is voorbereid in het voorafgaande boek (IV 23), waar hij de 
vraag stelde, waarom de Romeinen, indien Felicitas een godin is, 

1 tales christianos imperatores. 
2 Valentinianus II, volgt Gratianus op, 13 jaar oud: Illyricum, Africa, 

Italia. t Arles, 15 mei 392. 
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CONST~JN DE GROTE 7 

haar niet zelfstandig vereerden, daar zij toch in staat was alles 
te schenken en (de mens) langs de kortste weg gelukkig te maken. 

"Waarom heeft Romulus zelf, die een gelukkige staat wilde 
stichten, niet voor haar 't liefst een tempel opgericht en, 
voor wat ook, de andere goden niet meer gesmeekt, aangezien 
niets hem ontbrak als zij hem maar bijstond?" Machten 
andere goden werden vereerd en toen Felicitas daar eindelijk 
bijkwam, ging het de republiek helemaal niet zo goed, mis
schien, zo spot Augustinus, omdat Felicitas pas zo laat aan 
de beurt was gekomen (2). Ook Jupiters rijk is van Felicitas 
afhankelijk en " potior est felicitas regno" , geluk is meer waard 
dan het koningschap. Men vindt gemakkelijk een mens die er 
tegenop ziet koning te worden; "nullus autem invenitur qui 
se nolit esse felicem", maar er bestaat niemand die niet felix 
wil zijn (3). Naast Felicitas zijn de andere goden in beginsel 
overbodig, van haar alleen vraagt men het geluk, en niet meer 
van de anderen. Wat heeft men dan trouwens nog meer te 
wensen? Maar - en nu keert de redenering om - "indien 
felicitas niet een godin is maar - wat ze in werkelijkheid is -
een geschenk is van God, dan moet men die God zoeken, 
die het geluk geven kan en de schadelijke troep van valse 
goden loslaten, die de domme massa achterna loopt, zich 
de gaven Gods tot goden maakt en daarmee Hem zelf, van wie 
die gaven zijn, door de weerstand van hun trotse eigengereid
heid, beledigt. Want men kan de infelicitas - het ongeluk -
niet ontlopen indien men Felicitas als een godin vereert en 
God, die de gever van de felicitas is, loslaat, evenmin als 
iemand de honger kan ontgaan als hij aan een geschilderd 
broodje likt en het niet vraagt van degene die een echt 
heeft" (4). 

Het was Augustinus erom te doen tegenover het polytheïsme de 
onbekende God bekend te maken, van wie de felicitas komt, bij 
wie de mens de felicitas vindt. Hij meende te kunnen concluderen 
dat de Romeinen zelf geloofden dat de felicitas geschonken 
werd door een god, die zij niet kenden (25). 

Het onderscheid is dát tussen materieel geluk en meevallers 
enerzijds, geheel binnen het kader van deze zichtbare wereld, en 
die Augustinus dan laat samenvallen met wat de Romeinen van 
hun goden verwachten, en het zedelijk handelen anderzijds, waar
door ook keizers tonen deel te hebben aan de andere wereld, nu 
nog in hope, eenmaal in werkelijkheid. Zij ligt nu nog onontward 
in deze wereld. Het verschil tussen beide werelden zou men kunnen 
zien als de kwaliteit van het bestaan. Augustinus is intussen 
kritisch genoeg om niet alleen te erkennen dat men buiten het 
koninkrijk Gods aards geluk kan ondervinden, maar ook dat men 
God niet moet dienen om het onvergelijkelijk geluk, dat Constantijn 
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8 CONSTANTIJN DE GROTE 

gehad heeft - "zoveel goeds als niemand zou durven vragen" -
te verkrijgen. Het moet om het eeuwige leven, d.i. om het rijk 
Gods te doen zijn. Aardse gaven zijn niet de graadmeter van Gods 
gunst. Augustinus eindigt deze gehele periode over de christelijke 
keizers aldus : Alle overige eer of rijkdommen van dit leven geeft 
God zoals Hij de hele wereld het licht, de lucht, de aarde, het water, 
de vruchten, en ziel en lichaam van de mens zelf, zijn zinnen, 
geest en leven, aan goeden en aan bozen schenkt; daarbij behoort 
ook de grootheid van het rijk, die Hij met het oog op de regering, 
die in de tijd valt, toekent (in quibus est etiam quaelibet imperii 
magnitudo, quam pro temporum gubernatione dispensat). Wij 
denken hier aan Mt. 5, 45, waar staat, dat God zijn zon doet opgaan 
over bozen en goeden. Met dit woord wordt duidelijk gemaakt, 
dat men aan de zichtbare dingen bijzonder moeilijk een oordeel kan 
ontlenen over iemands ware felicitas. Hier komt, waarop ik in het 
begin doelde, een belangrijke problematiek voor ons oordeel over 
de leiding in de wereldgeschiedenis aan het licht. Augustinus zegt, 
dat 's mensen felicitas afhangt van zijn deelhebben aan de vita 
aeterna, dat is een andere zegswijze voor de civitas dei. Hij zegt 
echter ook, dat het niet veel helpt om daar op een bepaalde manier, 
bijvoorbeeld door iemand anders na te doen, naar te streven; 
dat is te klein bekeken. "Do uit des" geldt hier niet. Felicitas 
grijpt men niet, zij is wezenlijk een gave. God heeft haar aan 
Constantijn toegedacht. 

2. Julianus Apostata over Constantijn 
Een halve eeuw eerder had Julianus Apostata de satyre Sympo

sion of Caesares (361, te Constantinopel) geschreven, waarin een 
aantal keizers hun geweten mochten ontlasten tegenover de ver
gaderde goden om onder hen een patroon te zoeken en dan te 
zien, wie van hen de ereprijs zou ontvangen. Als laatste komt 
Constantijn aan de beurt, die wel als goed krijgsman maar overigens 
in de hoogste mate als aan genotzucht verslaafd wordt gepresen
teerd. Terwijl hij zijn heldendaden aan de goden vertelt, houdt hij 
de blik steelsgewijze gericht op Tryphe, de demon van de weelderig
heid. Silenus vraagt hem of hij geen Adonisbloemetjes bij zich heeft, 
die kort bloeien en snel verleppen, waarop Constantijn bloost in 
het bewustzijn, dat dit met zijn werk misschien inderdaad ook wel 
eens het geval zou kunnen zijn. Hij geeft toe geld bijeen te hebben 
willen brengen om de begeerten van hem zelf en zijn vrienden te 
kunnen bevredigen. "Dan had je bankier moeten worden", spotte 
Silenus, "maar je hebt geleefd als een pasteibakker en een coiffeur, 
je haar en je lekkere geur 1 bewijzen dat". Constantijn droeg ook 

1 Ilias III 55. 
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CONSTANTIJN DE GROTE 9 

geen baard meer zoals zijn voorgangers en Julianus, voor wie de 
baard het symbool was van zijn filosofische pretenties, waarbij 
men kan denken aan Horatius: "sapientem pascere barbam" 1. 

Natuurlijk kon Constantijn bij geen van de goden steun vinden en 
zo zocht hij zijn troost bij Tryphe en Asotia, de liederlijkheid, en 
daar vond hij ook Jezus, die tot zich riep alwie een verleider, 
moordenaar, heiligschenner en deugniet is , met de belofte hem met 
dit water - het doopwater - ogenblikkelijk rein te zullen wassen. 
"En indien iemand weer schuldig wordt aan hetzelfde, zal ik hem, 
als hij zich op de borst en voor het hoofd slaat, opnieuw reinigen". 
Constantijn ging met zijn zonen blijmoedig tot hem, maar de goden 
straften hen niettemin om hun goddeloosheid en het bloedvergieten 
van hun verwanten, totdat Zeus hun genade schonk om der wille 
van Claudius Goticus (268-270) - van wie Constantijn zijn af
stamming afleidde - en van zijn vader Constantius Chlorus. 

De historische autoriteit van Julianus is ten enenmale te 
betwijfelen. Een satyre te schrijven is ieders goed recht, maar 
daarin dan de voorstelling te geven van Constantijns vlucht 
tot het christendom in 326 in plaats van 312, is voor een lid 
der dynastie zelf, die er alles precies van kon weten, onver
geeflijk. Evenmin is gemakkelijk te slikken wat Julianus in 
zijn panegyrieën op Constantius schreef in 355 vóór hij naar 
Gallië vertrok, en toen hij daar was. Bij de uitroeiing van 
de leden der dynastie - twee ooms, zeven neven en enige van 
de hoogste ambtenaren - had Constantius, aan wie Julianus 
in zijn brief aan de Atheners van 6 jaar later, dit alles toe
schreef2, hem en zijn halfbroer Gallus, aan wie de titel van 
caesar ontnomen werd, gespaard. Dat Constantius Julianus 
echter allerminst vertrouwde bleek uit de beperktheid van de 
militaire opdracht, die hij meekreeg naar Gallië 3. Dat Julianus 
ontzettend bang voor keizer Constantius was, blijkt met name 
uit dezelfde brief. Hij had de grote machthebber steeds in 
ieder opzicht ontzien 4 en daarom aarzelde hij toen hij te 
Parijs door de soldaten zelf tot keizer werd uitgeroepen, deze 
verkiezing te aanvaarden. Hij vroeg een teken aan Zeus, 
gaf toen bescheiden toe : wç ïaaat'JI oi {hot, ad'JIw'JI 7:ijç 'KaeMaç 5, 

en bleef zich in zijn correspondentie nog caesar noemen. 
Zo ontwikkelde zich de werkelijkheid, maar in de genoemde 
oratie van 355, d.i . 18 jaar na de bloedbaden van 337, had 
hij de opvoeding van Constantius - ofschoon deze christelijk 

1 Horatius, Serm. II 3, 35. 
2 Julianus, Ad Ath., 270C- 271A. X. Lucien-Brun, Constance II et Ze 

massacre des princes in: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1973, 
p. 383- 602. 

3 278D-279A. 
4 286D. 
5 284D. 
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10 CONST~JN DE GROTE 

was - en zijn karakter nog uitbundig geroemd 1: "het leek 
wel of Constantijn zelf nog aanwezig was, in het regeren 
van zijn zoon" 2 en van de zoon zelf zei hij: dexwv neáwç 
XaL gJlÀav{}ewnwç terwijl diens blxaló-rr/ç werd geprezen 3. 

Julianus vond het loffelijk, dat Constantius zelf ook zijn 
vader prees 4. Dat men hier slechts met een panegyrie te doen 
heeft, kan toch niet wegnemen, dat Julianus tegen zijn ge
weten sprak, en daar nog bovenop zeide, dat Constantius de 
goddelijke natuur op aarde trachtte na te volgen 5. Hij voegde 
hieraan uitdrukkelijk toe geen leugen in plaats van waarheid 
te vertellen 6, maar de lezer verwondert zich hoe hij dit alles 
uit de pen heeft kunnen krijgen. Julianus veroorlooft zich 
dan in ander verband de kerkhistorieschrijver Eusebius een 
nietswaardig auteur te noemen 7 en het christendom met de 
versleten termen à{}eóLr;ç en ànoaLaa{a te kleineren 8, "een 
boosaardig verzinsel van de Galileeërs", waartegenover hijzelf 
zich aan de Helleense traditie, de overgeleverde orde houdt 9. 

De kritiek van Julianus op het christendom in KaLà FaÀtÀa{wv 
is niet indrukwekkend; het blijft het oordeel van een buiten
staander en is deels ook niet oorspronkelijk. De spottende 
beschrijving in Caesares van de voortdurende bereidheid van 
Jezus tot vergeving van zonden en reiniging van de meest 
onreine mensen, doet denken aan de overeenkomstige spot 
in de Aóyoç àÀr;{}f;ç, twee eeuwen ouder, van Celsus 10. In de 
sarkastische Misopogoon, tot de Antiocheners gericht, die niet 
veel van hem moesten hebben, bewees Julianus alleen maar 
met zijn gereconstrueerd Hellenisme ongeschikt voor het 
keizerschap te zijn, ofschoon hij zijn eigen krijgsdaden nog wel 
in het licht had weten te stellen 11. Hij bezat humor genoeg 
om dan ook zichzelf ovbèv xaÀov Oiapa, geen mooie verschijning 
in het publiek, toe te schrijven (364D). Het oordeel van 
Boissier over Julianus raisonnements luidde: subtils, obscurs, 
dialectiques, enseignement secret pour les privilégiés 12 en op 

1 Orat. I, 4D. 
2 óo~ei yoVv aeX€LV i~eivoc; elatTt, I 9A. 
3 I, 16BD. 
4 I, 46A. 
5 p,tpûaf}at .r/v fJelav tv àvfJ(!w:rrmc; tpVatv, I, 48A. 
6 W/óap,ov Tt) 1pWÓOC; 1'C(!O 7:fjc; à):'1fJEiaC;, I, 23A; vgl. de slotwoorden 

van Orat. 1I, 10lCD. 
7 p,oX&rJ(!6c;, Ka7:à raJ..tJ..aiwv, 222A. Men zal moeten erkennen dat de 

kwaliteit van Eusebius' werk gunstig afsteekt tegen die van de Historia 
Augusta. 

8 43B, 235D; Misopogoon, 357D, 362C, 363A. 
9 7:oiç 1'Ca7:(!iotc; 7:fjc; áytauiaç fJtap,otC; 1'C(!Oa~elp,êVov, Mis. 357D. 
10 Origenes, Werke, GOS, Bd. I, Koetschau, III 59, p. 253, 21-254, 3; 

III 62, p. 256, 8-24, e.e. 
11 Julianus, Ad Ath., 279CD, 280CD. Het omgekeerde van het eervolle: 

~tvov Tt x(!fjp,a, dat Eusebius van Constantijn schreef, V.O., III 2, Heikel, 
p. 77, 31. 

12 G. Boissier, La fin du paganisme, I, 6e éd., Paris 1909, p. 113, 114. 
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CONST~JN DE GROTE 11 

overeenkomstige gronden verklaart Toynbee de mislukking 
van Julianus' gekunstelde geestelijke ondernemingen 1. De 
biograaf Julianus is zeker niet overtuigend. 

Als eerste van de heidense historici of cultuurcritici heeft Julianus 
de opvatting uitgesproken, dat met Constantijns overgang tot het 
Christendom de grote wending in de geschiedenis van het Romeinse 
rijk begonnen was, wat Ammianus Marcellinus overnam 2, terwijl 
de schrijvers na hen, Eutropius, Aurelius Victor, de Anonymus 
Valesianus en de schrijver van de Epitome, de christelijke ommekeer 
als historisch verschijnsel schijnen te onderschatten 3. Zosimus 
noemde de moorden en de daarop gevolgde bekering van Constantijn 
het begin van de goddeloosheid (àex~v .ijç àasfJelaç). Hij nam een 
kleine eeuw later in zijn Historia nova dit motief tot de ondergang 
van het Romeinse rijk, en het beeld van Constantijn, zoals Julianus 
dat geschapen had, over, noemde hem iemand, die zijn leven aan 
Tryphe overgegeven had en verbond de bekering van Constantijn 
met diens wroeging over de dood van Crispus, zijn oudste zoon 
uit zijn eerste huwelijk, en van zijn tweede echtgenote Fausta; 
de dood van Licinius jr. wordt niet genoemd. De chronologische 
verwarring in het slordige verhaal, waarvan F. Paschoud het 
belang nog onlangs poogde aan te tonen 4, is bijna onontwarbaar. 
Het komt hierop neer: Constantijn kon bij heidense priesters geen 
hulp tot verzoening van zijn misdaden vinden, maar een Egyptenaar 
uit Spanje, die bij de dames van het hof had weten door te dringen, 
vertelde hem dat de leer der christenen alle misdaad vermocht 
af te wissen en dat de kwaaddoener, die haar aannam, onmiddellijk 
van alle zonde (dflae.{a) vrij was (II 29, 3-5). Constantijn deed 
toen de beslissende stap, nam niet verder deel aan het offer voor 
Jupiter op de Capitolinus en haalde zich hiermee meteen de haat 
van senaat en volk van Rome op de hals. De verwarring steekt 
hierin, dat Zosimus de overgang van Constantijn in 326 plaatst, 
terwijl de militaire plechtigheid te Rome in 312 gesteld zou moeten 
worden, na Constantijns overwinning op Maxentius. Ieder kon 
weten, dat Constantijn lang vóór 326 het christendom aanvaard 
had en ook, dat hij in 312 met gejuich als bevrijder in Rome binnen
gehaald was. Toch was dit verhaal, zoals blijkt uit de Kerkgeschiede
ms van Sozomenus die een halve eeuw vóór Zosimus schreef 

1 Arn. Toynbee, An Historian's Approach to Religion, Oxford U .P. 
1956, p. 53-55. 

2 Amm. Marcellinus, XXI 10,8; 12,25. 
3 J. Vogt, Kaiser Julian über seinen Oheim Constantin den Grossen in: 

Historia, IV, 1955, S. 339-352. 
4 F. Paschoud, Zosime II 29 et la version païenne de la conversion de 

Constantin in: Historia, XX, 1971, p. 334-353. Zosime, Histoire nouvelle, 
t. I. Texte établi et traduit par F. Paschoud, Les belles lettreB, 1971, p. 102. 

233 



12 CONSTANTIJN DE GROTE 

(439-450), in heidense kringen ongeveer de gebruikelijke lezing van 
Constantijns bekering. Volgens Photius, Bibl. cod. 98, had Zosimus 
Eunapius van Sardes gelezen, die nog weer eerder, omstreeks 400, 
schreef en aan de Annales van Nicomachus Flavianus Romeinse 
gegevens ontleend kan hebben. Indien dit zo is, waren deze slecht 
of heeft hij er slecht gebruik van gemaakt. Sozomenus vertelt de 
geschiedenis weer anders 1. Constantijn zou van de filosoof Sopatros, 
die toen zijn vriend was, te horen hebben gekregen, dat er voor 
misdaden als de zijne geen verzoening mogelijk was. Een toevallige 
ontmoeting met bisschoppen bracht de keizer daarop tot het 
christendom. Maar Sozomenus geloofde hier zelf niets van. Het 
komt mij voor, zegt hij, dat een en ander bedacht is door degenen, 
die de christelijke religie willen belasteren, en hij vervolgt: " zelfs 
wanneer wij aannemen dat de keizer Sopatros gesproken heeft of 
door een brief bij hem over zijn wens (tot verzoening) informeerde, 
dan is het zeker nog zeer onwaarschijnlijk, dat de filosoof niet 
geweten zou hebben dat Hercules, zoon van Alkmene, gereinigd is 
te Athene dankzij de mysteriën van Demeter, na de slachting van 
zijn kinderen en na de moord op Iphitos, die hij doodde ten spijt 
van alle gerechtigheid terwijl hij zijn gastheer en vriend was. 
Aangezien dus de Grieken reinigingen hadden aan te bieden voor 
zonden van deze soort, is dit voldoende om de leugen in het licht 
te stellen van hen, die verzonnen hebben, dat Sopatros het omge
keerde zou hebben gezegd; ik voor mij zou het inderdaad niet wagen 
te beweren, dat de man, die toen om zijn kennis de grootste be
roemdheid bij de Grieken was, deze dingen niet wist" . 

Zosimus knoopt aan zijn verhaal, om de verwarring nog groter 
te maken, ook de mededeling vast, dat Constantijn zijn godloosheid 
toonde door de flavnx~ het haruspicium, in verdenking te brengen 
en te verbieden en wel omdat men hiervan in vijandige zin tegenover 
hemzelf gebruik zou kunnen maken (II 29, 4). Wij weten, dat de 
bepalingen tegen de haruspicinia echter al van 319 en 320 dateren 2. 

Volgens Zosimus nam Constantijn uit ontzag voor zijn soldaten 
te Rome deel aan de parade maar, gewaarschuwd door de "Egypte
naar" dat een q;áafla, een verschijning, de bestijging van het 
Capitool afkeurde, kon hij zich nog tijdig aan verdere deelname 
aan het offer onttrekken. Paschoud noemt het hele verhaal "une 
construction mensongère élaborée avecdes renseignementsexacts" 3. 

Wij kunnen er weinig mee beginnen, maar leren er wel uit, hoe er 
in de heidense wereld in de vierde eeuwen later over keizer 

1 Sozomenus, h.e. 15, GOS 50, p. 13,9-14,10; MPG 67, 858D-872A. 
2 Ood. Theod. 9, 16, 1- 3. 
3 Paschoud, O.C., p. 353. 
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Constantijn gedacht werd: niet de "abstentissimus imperator" van 
de panegyricus Nazarius veertig jaar eerder (Panegyr. X (4), 
XXXIV 1), maar: een onstandvastig en zedeloos man, een moor
denaar, voor wie geen verzoening denkbaar was en die daarom tot 
het christendom overging. Ter vergelijking voeg ik nog het beeld toe, 
dat Aurelius Victor van Constantijn geeft. "Van jongs af brandde 
zijn krachtig gemoed van begeerte tot heersen" (Oaes. 40, 2). Hij 
was ongelooflijk verzot op lof. Zijn vorstelijke kleedij versierde hij 
met edelstenen en zijn hoofd steeds met het diadeem. Maar in 
vele dingen handelde hij uitstekend : met zeer strenge wetten 
bedwong hij laster, hij bevorderde de bonae artes, vooral de studie 
van de letteren, wetten schreef hij zelf en dacht er over na, gaf 
gehoor aan legaties en klachten uit de provincies. Een spotter 
eer dan een vleier. De volksmond noemde hem Trachala (dikhals): 
gedurende de eerste 10 jaar van zijn leven voortreffelijk, de volgende 
12 jaar een rover (latro = usurpator?), de laatste 10 jaar kinder
achtig en wegens zijn onmatige verkwistingen zo genoemd (Epitome 
41, 11-16). Over de godsdienst heeft Aurelius Victor geen woord 
te zeggen. 

Het is merkwaardig, dat zo kort na het gebeuren, de chronologie 
van Constantijns overgang zo weinig meer vaststond. Zosimus 
noemt als tussenpersoon bij de overgang een Egyptenaar (of iemand, 
die Aigyptios heette), uit Spanje. Kardinaal Baronius heeft in 
zijn Annales ecclesiastici op het jaar 324 voor zeker aangenomen 1, 

dat dit Ossius of Hosius, bisschop van Cordova, moet zijn geweest. 
De grote betekenis van deze raadsman van Constantijn in kerkelijke 
zaken - die men wel met de "imperial minister in charge of 
ecclesiastical affairs" en met de kardinaal-staatssecretaris heeft 
vergeleken - is bekend genoeg en zijn Amerikaanse biograaf 
De Clercq neemt deze ook aan in de bekering van Constantijn, 
vóór of in 312 wel te verstaan, maar kan met de aanduiding 
Alyvnnoç toch niets beginnen 2. Constantijn zelf, Eusebius en 
Lactantius noemen hem in dit verband niet. 

3. De overgang van Oonstantijn tot het christendom 
Wij hebben in hoofdzaak de twee bekeringsverhalen van Con

stantijn, het ene zoals hij het zelf aan Eusebius zou hebben verteld 
en deze het in zijn Vita Oonstantini , I 27-29, heeft opgenomen, 
het andere in De morte persecutorum van Lactantius. Onder ede, 
maar lang na dato, verhaalde Constantijn aan Eusebius hoe hij, 

1 Caas . Baronius, Annales ecclesiastici, T. IV, Lucae 1739, p . 38 ll. XXVII. 
2 V. C. de Clercq, Ossius of Cordova. A Contribution to the History of 

the Constantinian Period, The Cath. Univ. of Am. Press, Washington, D.C. 
1954, p. 53, 54, 158-161; Ossius stierf 101 jaar oud in 357. 
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14 CONSTANTIJ'N DE GROTE 

vóór hij tegen Maxentius om Rome ging vechten, overlegde welke 
god hij zich als bondgenoot zou kiezen. Zijn polytheïstische voor
gangers waren meestal bedrogen uitgekomen, maar zijn vader, die 
de tegengestelde weg had gekozen, had in de enig ware God een 
echte beschermer gevonden. (28) Hij bad derhalve deze God 
ootmoedig hem te openbaren wie Hij was en hem te helpen, en 
zag toen, in de namiddag, aan de hemel een lichtend kruis 
(aTaVeOV T(!ÓnaWV Èx qJWTOÇ avvLa.á/-leVov) boven de zon, met de 
woorden : .OVTtP vtxa. Ook het leger, waarmee hij op mars was, 
nam het verschijnsel waar. (29) Hij begreep het niet, maar in de 
daarop volgende nacht verscheen hem in de droom Christus, de 
Zoon Gods, met hetzelfde teken dat hij aan de hemel gezien had, 
die hem beval dit na te maken en er zich bij het treffen met de 
vijand als àJ.É~'YJ/-la, bescherming, van te bedienen. (30) De volgende 
morgen gaf hij zijn goudsmeden en juweliers last om dit klaar te 
maken. Eusebius verbindt daaraan (31) de beschrijving van het 
J-áfJa(!ov, dat uit een kruisvormige lans bestond met bovenaan in 
een krans het Christusmonogram, aan de dwarsstang een vaandel 
en de afbeeldingen van de keizer en zijn zonen; alles zeer kostbaar 
gemaakt. Met name aan dit laatste zien wij dat Eusebius ook met 
de historie in de war is, want zonen had Constantijn in 312 nog niet; 
hij heeft kennelijk een veel later exemplaar van het labarum 
gezien, na 325 1. Het gehele verhaal lijkt vervormd en wij weten 
niet uit welke tijd het is. Lactantius beschrijft in zijn boek De 
morte persecutorum (Over de dood der vervolgers), dat zeker vóór 
321 , mogelijk 318/9 geschreven is, de gebeurtenis korter en zonder 
een zegsman te noemen. Zijn tekst luidt: "De jaardag was op 
handen van Maxentius' regering en wel 27 oktober [312], waarop 
de vijf jaren voltooid waren. In zijn slaap werd Constantijn ver
maand het hemelse teken Gods aan te brengen op de schilden en 
zo slag te leveren. Hij doet zoals hem bevolen is en met de letter X, 
doorstreept met ..cv waarvan het boveneinde omgebogen was, 
duidt hij Christus aan op de schilden. Door dit teken beschermd 
grijpt het leger naar de wapenen" 2. Ranke gaf er een andere 
interpretatie aan, ni. dat Constantijn zijn soldaten toestond 
het monogram op hun schilden te zetten 3 - indien het al het 
monogram was. 

Beide verhalen verschillen van elkaar en tonen overeenkomsten. 

1 Heikel I, p . LVI. 
2 Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum dei notaret 

in scutis atque ita proelium committeret. Facit ut iussus est, et transversa 
X littera [I] summo capite circumflexo, Christum in scutis notat. Quo 
signo armatus exercitus capit ferrum, Lactantius, De morte peraecutorum 
I 44, Moreau p. 27. 

3 L . von Ranke, Weltgeachichte, 2. Bd., 3 Aufl., Leipzig 1910, S. 256. 
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Het voornaamste is, dat het verhaal bij Eusebius met het kruis 
begint en dat Constantijn de betekenis hiervan niet begreep, 
terwijl Lactantius direct van het Christusmonogram spreekt. De 
voornaamste overeenkomst is de droom. Eusebius komt in zijn 
toevoeging ook over het monogram te spreken. Wij voelen ons hier 
op onvaste bodem. Vooral ook omdat Eusebius in zijn Historia 
ecclesiastica, die in verschillende uitgaven, de laatste in 325, is 
verschenen 1, niets vertelt van het visioen, terwijl daarvoor toch 
ruimte, en het zelfs nodig zou zijn geweest, met name waar hij de 
aard van Constantijns overwinning op Maxentius vergelijkt met 
de doortocht van het volk Israël met Gods hulp door de Rode 
Zee (IX 8, 4-8). De panegyrici van 312 en 321 vermelden het 
evenmin. De bijzonder kritische Belgische byzantinoloog Henri 
Grégoire - die de hele Vita Constantini als werk van Eusebius 
verwierp 2 - zocht het ontstaan van de legende in de VIle 
Panegyrie. Deze is uitgesproken te Trier in 310 na de ondergang 
van Maximianus, de schoonvader van Constantijn, die zich aan 
een dwaze politiek en aan verraad schuldig had gemaakt. Gibbon 
kon dit laatste niet tegenspreken, maar merkte wel op dat het 
humaner van Constantijn geweest zou zijn als hij het niet zo ver 
had laten komen. "But the actions of Constantine were guided by 
reason and not by resentment" 3. Constantijn bezocht te Autun 
(Autessiodorum) een tempel van Apollo en zag daar de god zelf 
die, vergezeld van Victoria, hem lauwerkransen bood, die elk een 
voorteken van dertig jaren waren 4, z.g. "vota publica", zoals ze 
op munten en penningen voorkomen. Lactantius zou hieraan een 
christelijke zin gegeven hebben en Constantijn zelf aanvaardde de 
manier waarop de X - tien jaar - op de schilden werd aange
bracht als een symbool, dat de christenen welkom was zonder de 
pagani in het minst af te schrikken. Dit lijkt op de zoëven genoemde 
interpretatie van Ranke. Grégoire was erg zeker van zijn zaak; 
de religie had volgens hem niets met de strijd tussen Constantijn 
en Maxentius te maken. "Tout est dit sur la victoire couronnante 
de Saxa Rubra ou du Pont Milvius. Tout est dit, sauf peut-être 
la vérité". 

Tot deze "vérité" behoort inderdaad dat de panegyrici het 
visioen niet vermelden. De IXe, van 313, dus na het gebeuren, 
te Trier uitgesproken, zegt: "Habes profecto aliquod cum illa 

1 Eusebius, Werke, GCS 9, 3 dIn. , ed. E. Schwartz, 11, Leipzig 1909, 
S. LIX. 

2 H . Grégoire, La "converaion" de Conatantin in : Revue de l'Université 
de Bruxelles, XXXII, 193a-31, p. 231-272. 

3 Gibbon, I, p. 461, 457. 
4 Panégyriquea latina, éd. E . Galletier, Les belles lettres, 1952, t. 11, 

VII (6) 21, p. 72. 
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16 CONST~JN DE GROTE 

mente divina, Constantine, secreturn, quae delegata nostri diis 
minoribus cura uni se tibi dignatur ostendere" , gij hebt, Constantijn, 
stellig enig geheim contact met de goddelijke geest, die aan de 
lagere godheden de zorg over ons overlaat en alleen aan u zich 
verwaardigt te openbaren, een uitspraak die uit de verte aan het 
betoog van Augustinus over de felicitas zou kunnen doen denken. 
Maar er staat niets christelijks in deze panegyrie 1. Die van Nazarius 
uit 321, zou iets anders doen verwachten, omdat deze redenaar 
zelf met het christendom in aanraking is gekomen. Hij is uitvoerig 
over de krijgsdaden van Constantijn, speelt graag met het verleden, 
laat de Dioscuren (XV 4), Fortuna (XXVII), Fama en Victoria 
(XXXII 4) hun rol spelen, kent anderzijds een caelestis favor 
(II 6), een divinitas (XIII 5), caelestis exercitus (XXIX 1 2), die 
de keizer als veldheer steunen, maar die het menselijk oog niet ziet. 
De religieuze waarde van de volgende passage VII 3-4 is moeilijk 
precies te bepalen: "Uit den hoge ziet God als rechter op ons neer 
en, ofschoon het menselijk gemoed zijn diepten heeft waarin zij 
hun gedachten verbergen, de divinitas dringt daar toch in door 
om ze geheel te doorzoeken en het is onmogelijk dat de goddelijke 
macht, die ons de geest geeft, waardoor wij leven en zovele goede 
gaven waarmee wij ons voeden, zich onttrekken zou aan de zorgen 
voor de wereld en geen onderscheid zou maken tussen het gedrag 
der mensen in wier levens zij voorziet". Enzovoorts. Misschien is 
er iets christelijks in deze woorden: " dubitare quisquam potest te 
per omnia subnixum deo vadere?" (X 18,4), kan iemand er aan 
twijfelen dat gij onder alle omstandigheden vertrouwend op God 
voortschrijdt? Wie die God is, wordt niet gepreciseerd. Wanneer 
hij uitvoerig de slag tegen Maxentius beschrijft, blijkt N azarius 
- in 321 dus - niets van het Christusvisioen te weten; hij spreekt 
alleen over de krijgskunde van Constantijn en de gevechtskracht van 
zijn leger. "Fulget nobilis galea et corusca luce gemmarum divinum 
verticem monstrat. Auro clipeus, auro arma collucent" (XXIX 5): 
Uw nobele helm blinkt en met het flikkerend licht der edelstenen 
siert hij uw goddelijk hoofd. Van goud flikkert uw schild, van goud 
flikkeren uw wapenen. Geen woord over het kruis of het Christus
monogram. Met de panegyrici komen we niet verder dan tot deze 
neutrale overgangsgedachten en -taal. Bij de christelijke auteurs 
komt het visioen eerst laat of niet voor 3. 

1 IX (12) II 5, Galletier, p. 124; ook de woorden deus ille mundi creator 
et dominus, XIII 2, p. 133, hebben geen christelijke inhoud. 

2 Cf. II Reg. 6, 15-17. 
3 H et contemporaine karakter van het visioenverhaal is scherp bestreden 

door H enri Grégoire met name omdat het eerst laat naverteld wordt, 
Socrates, h.e. I 2, MPG 67, 37AB. Sozomenus, h .e. I 3,1, MPG 67, 865AB; 
als invoeging door Rufinus in zijn vertaling van Eusebius, h.e. IX 9, GCS, 
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Dat Constantijn onder de bescherming of door de kracht van 
het kruis op 27 oktober 312 de overwinning op Maxentius geloofde 
behaald en Rome onder zijn macht te hebben gebracht en bevrijd, 
wordt intussen bevestigd door het bericht van Eusebius over het 
standbeeld van de keizer, dat met " het zegeteken van het heil
brengend lijden" , dus het kruis, in de rechterhand, op de drukste 
plek van Rome werd geplaatst. Constantijn liet er deze inscriptie 
op aanbrengen : " Door dit heilbrengend teken, het bewijs van 
waarachtige moed, heb ik uw stad, ontrukt aan het juk van de 
tyran, bevrijd, en met de vrijheid heb ik bovendien de senaat 
en het volk van Rome in de oude roem en luister hersteld" 1. 

In de Vita Constantini (I 40) luidt het enigszins anders : Midden 
in de keizerlijke stad liet hij dit teken van de zege (T(>6nawv) 
over zijn vijanden oprichten en er uitdrukkelijk met onuitwisbare 
letters in graveren: dit heilbrengend t eken als bescherming 
(cpvÀaxT17(>wv) van het Romeinse rijk en het gehele keizerrijk. 
Terstond liet hij een lange lans in de vorm van een kruis (arav(>ov 
aX~ftaTt) in de hand van zijn eigen standbeeld aanbrengen op de 
drukste plaats van Rome en beval dit opschrift in de eigen woorden 
in het Latijn er in te griffen : hierop volgen letterlijk dezelfde 
woorden 2 . Eusebius wilde vertellen dat Constantijn op vele plaatsen 
het heilbrengend teken van het kruis liet aanbrengen, waarvan 
dan het standbeeld te Rome het voornaamste voorbeeld is. In de 
Laus Constantini (IX 40) keert dit algemene gedachtenkader 
terug 3, gepreciseerd in deze later ontwikkelde zin, dat hij de 
mensen daarmee leerde dat niet de militaire macht maar God de 
gever van alle goeds en in het bijzonder van de overwinning is. 
Het opschrift ontbreekt hier. Dit vinden we in de Latijnse vertaling 

Momrnsen, p . 827, 829; in andere vorm bij Philostorgius, h.e. I 6, GCS Bidez. 
Gregorius van Nazianze, Or. 5, contra J ulianum MPG 35, 669 spreekt eind 
363 van een kruisverschijning t e J eruzalem zonder enige t oespeling op het 
visioen van Constantijn, en Cyrillus van J eruzalem in zijn brief aan Con
stantius MPG 23, 1165- 1176, van 351 evenzo. J. Vogt heeft in de M élanges 
Henri Grégoire (Annuaire de l'Institut d e Philologie et d 'Histoire orientales 
et slaves, IX, 1949) in een bijdrage getiteld Berichte über Kreuzeserscheinungen 
aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., p. 593-606, getracht t e beredeneren, dat 
het visioen van Constantijn in d e brief van Cyrillus bekend ondersteld wordt. 
Vogt overtuigt mij ditmaal niet . Belangrijk blijft wel zijn argumentatie , 
uitgaande van de toepassing van Ta UT//IÛOV TOti vloti TOti àvi1edmoti iv oveavq> , 
Mt . 24, 30, dat het eschat ologisch opgevatte kruis , waardoor de glorie van 
de wederkomende Christus wordt aangekondigd en dat gewoonlijk als 
lichtkruis dat zich aan d e oostelijke hemel vertoont, werd opgevat, het 
langdurig verachte m arteltuig tot zegeteken heeft wet en om te zetten. 
Vandaar sedert de t weed e eeu w ook d e oriëntatie van d e gebedshouding. 

1 Eusebius, h.e. IX 9, 10. 11; V .C. I 40, 2, H eikel I, p. 26, 23-26; cf. L.C. 
IX 8, H eikel I, p. 219, 11- 16. 

2 Eusebius, h.e., IX 9, 11. 
3 Heikel I, p. 219, 13. 
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van Eusebius' kerkgeschiedenis door Rufinus aldus : "quia in hoc 
singulari signo, quod est verae virtutis insigne (kenteken), urbem 
Romam senatumque et populum Romanum iugo tyrannicae 
dominationis ereptam pristinae libertati nobilitatique restitui " 1. 

Het verschil met de Griekse tekst is, dat Rufinus spreekt van het 
teken van ware dapperheid en Eusebius van het ware teken van 
dapperheid; Rufinus zal wel de juiste tekst hebben. 

Het standbeeld met het kruis als attribuut betekende een 
erkenning door Constantijn van de God, die hem de overwinning 
geschonken had, het eerste standbeeld van een keizer, die zelf een 
veldteken houdt, volgens Alföldi. Eusebius vertelt, dat Constantijn 
dankzij zijn aangeboren godsvrucht (lifJ,f/JVTOÇ evaif3eta) helemaal niet 
zo op de toejuichingen van het volk gesteld was en er allerminst 
hoogmoedig door werd maar veeleer de gever van de overwinning 
dankbaar was (h.e. IX 9, 10; V.C. I 39,3, Heikel I, p. 26, 11-15), 
vandaar het standbeeld in deze vorm. 

Bij gelegenheid van de decennalia, die Constantijn te Rome in 
315 vierde, is de nog steeds in ongeschonden staat verkerende 
triomfboog hem door de senaat gewijd, het tweede belangrijke 
monument. De inscriptie luidt: "IMP. CAES. FL. CONSTANTINO 

MAXIMO P. F. AUGUSTO SPQR QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTlS 

MAGNITUDINE CUM EXERCITU SUO TAM DE TYRANNO QUAM DE 

OMNI EIUS FACTIONE UNO TEMPORE JUSTlS REMPUBLICAM ULTUS 

EST ARMIS ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DlCAVIT" 2 (C .LL. VI, 1139). 
Met de tyran is Maxentius bedoeld, die een aanhang van betekenis 

(factio) gehad moet hebben. De wapenen van Constantijn hebben 
een betere rechtstoestand hersteld (iustis armis). En dat is geschied 
"instinctu divinitatis mentis magnitudine", op ingeving van de 
godheid en dankzij zijn grootheid van geest. Wij kunnen niet zeggen 
welke invloed Constantijn zelf op de bewoording van de inscriptie 
heeft geoefend. De woorden "instinctu divinitatis" kunnen van 
hem afkomstig zijn. A. Alföldi vergelijkt in de Vita Constantini 
III 12, 3, de openingstoespraak van de keizer tot de synode van 
Nicea, 325. Hierin herinnert de keizer aan zijn overwinningen op de 
vijanden dankzij de wenk (wil) en de bijstand van de almachtige 
(lIdJfJ,an xal aVlIeeyetq. TOV xeetTT01l0ç, Heikel, p. 82, 27). Dit is 
dan, tien jaar later, nog een overeenkomstige, men kan haast 
zeggen blijvende terminologie 3, die de mogelijkheid openlaat om 
bij divinitas of ó xeetTTwv (of TO lh'ioll) hoewel naamloos, toch aan 

1 Eusebius, Werke, I1, GCS, Schwartz, p. 833, 6--9. 
2 Eusebius, h.e., VIII 17. 
3 A. Alföldi, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, Oxford 

1948, p. 133. 
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de God der christenen te denken. Meer bepaaldheid valt er niet uit 
te halen. Volgens L'Orange waren de "dei militares", onder wier 
bescherming het leger van Constantijn tegen Maxentius was 
opgetrokken, Sol Invictus en Victoria: driemaal wordt dit goden
paar op fries en voetstukreliefs van de boog afgebeeld. In de Ooste
lijke doorgang bevindt zich de buste van Sol Invictus recht tegen
over Constantijn. De abstracte "divinitas" van de grote inscriptie 
wil L'Orange dan uitgaande van deze concrete voorstellingen 
interpreteren. De inscriptie kan slechts die divinitas bedoelen, 
die de reliefs van de boog ons reëel voor ogen stellen. De "Sol 
Invictus Aeternus Augustus" - zoals hij ook op munten voor
komt - openbaart zich in de keizer. In de gestalte en met het 
gebaar van de Zonnegod, de opgeheven rechterhand, staat hij voor 
de beschouwer. L'Orange is van mening dat deze afbeeldingen van 
de kosmische machten Sol (en Luna) zich "reibungslos" in de 
nieuwe, beginnend christelijke gedachtenwereld inpassen, waarvan 
dan het einde is de metamorphose van de gehele antieke wereld, 
onder de opgang van een nieuwe zon, nI. de Sol Iustitiae boven 
de Sol Invictus uit 1. 

4. De consolidering van Constantijns overgang 
Wij moeten ons met dit alles voor ogen niet voorstellen, dat na 

de verovering van Rome door Constantijn onder het Christusteken, 
kruis of monogram, alles in het hele imperiale en religieuze leven 
en denken meteen op haren en snaren is gezet. Er doet zich één 
enkel, steeds vaster werkend uitgangspunt voor, maar verder consta
teren we een soort van tolerant of liberaal, soms bijna neutraal 
beleid. Dit vaste uitgangspunt is de aanvaarding door Constantijn 
van Christus als zijn beschermgod te velde. Deze historische vorm 
zullen wij, al kost ons dit moeite, hebben te aanvaarden. Daarom
heen ook de hele trant van de panegyrici met hun grote woorden, 
hun gloriëren in bloedige overwinningen, weliswaar geen christen
vervolgingen meer, maar wel wrede strafoefeningen - het walgelijke 
sollen met het hoofd van Maxentius, dat ons aan hetzelfde met 
het hoofd van Gaspard de Coligny herinnert - prachtige beesten
spelen en dan weer clementie jegens overwonnenen, dat alles lijkt 
nog zo heidens mogelijk. De standbeelden en de triomfboog zijn 
Romeins en niet evangelisch. Er verandert vooreerst alleen dat 
volledige godsdienstige tolerantie nu in het rijk gaat heersen. 

Tussen de beide inscripties van 312 en 315 valt het besluit tot 
tolerantie van 313. Wij kennen het uit tweeërlei tekst, bij Eusebius 2 

1 H. P. L'Orange unter Mitarbeit von A. von Gerkan, Der spätantike 
Bildschmuck des Konstantinbogens (Studien zur spätantiken Kunstge
schichte, 10), Berlin 1939, S. 172-181. 

2 Eusebius, h.e. X 5, 1-14. 
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en bij Lactantius 1 in de vorm van uitvoeringsbesluiten, die terug
gaan op besprekingen tussen Constantijn en Licinius, Augustus van 
het Oosten, die te Milaan gehouden zijn in februari 313, waar 
Licinius de stiefzuster van Constantijn, Constantia huwde. Het 
uitgangspunt is volledige vrijheid van godsdienst 2 voor de 
christenen en alle anderen, zonder enige verontrusting of molestia, 
en wel opdat de "summa divinitas, wier religio - verering - wij 
in geestelijke vrijheid dienen, ons in alles haar gunst en welgezind
heid schenke". Deze "summa divinitas" is enkele regels eerder zo 
ruim en vaag mogelijk omschreven als "quidquid est divinitatis in 
se de caelesti", wat er aan godheid in de hemel troont. Nu had in 
april 311 Galerius, als Augustus van de tweede tetrarchie, enkele 
dagen voor zijn dood reeds een tolerantie-edict uitgevaardigd, mede 
op naam van Constantijn gesteld, dat iedereen toeliet weer christen 
te zijn en de kerkgebouwen te herstellen "mits zij niets tegen de 
goede orde zouden doen". Aan de christenen werd opgedragen "hun 
God te bidden voor ons heil en dat van de staat en van henzelf, 
opdat de staat in alle opzichten welvarend moge zijn en zij veilig 
in hun eigen woonplaatsen leven" 3. Met deze palinodia was dus al 
een eind gemaakt aan de laatste grote vervolgingen, waartoe 
Galerius keizer Diocletianus aangestookt had, maar die in haar 
uitwerking gefaald hadden 4. "Hun eigen God" (-rov Éav'twv 1'feóv) 
staat in deze tekst eigenlijk duidelijker bepaald dan in die van 313, 
die spreekt van de summa divinitas of wat er dan ook in de hemel 
woont. Er schijnt uit af te leiden een poging om in de nieuwe tekst 
van 313 een zo geleidelijk mogelijke overgang van Romeinse tot 
christelijke begrippen te scheppen. Geen uitdrukkelijke tegen
stelling, waar deze nog vermeden kan worden. 

Zulks is ook af te lezen uit het geld dat in omloop werd gebracht. 
Het kleingeld weerspiegelt vaak de politieke situatie 5. In het 
begin van onze periode komt op de munten van Constantius 
Chlorus en van Constantijn veelal Mars als Gallische godheid voor 
en later, blijkbaar als persoonlijke keuze van Constantijn, Sol 
Invictus. 

1 Lactantius, De morte persec. XLVIII 2-12, Moreau, p. 132-135. 
2 i).ev{}e(!{a Tilç {}(!TJGlteïaç . 
3 Eusebius, h.e. VIII 17, 3-10 (vert. Franses) ; zie verder IX I, 1-8, 

het rescript van Maximinus Daia aan de praefect Sabinus; hierover C. 
Andresen, Die Kirchen der alten Ghristenheit, Stuttgart 1971, S. 318. Het 
rescript van Gallienus van 261, Eusebius, h.e. VII 13, gaf geen vergelijkbare 
argumentatie. 

4 Zie de interpretatie van Andresen, a.a.D., S. 309. 
5 J . Vogt, RAG lIl, 327-328. H. von Schoenebeck, Beiträge zur Religions· 

politik des Maxentius und Gonstantin, Klio, Beiheft 43, Leipzig 1939, S. 
28-36, 99-165. A. Alföldi in: Pisciculi F. J. Dölger dargeboten, Münster i.W. 
1939, S. 3f. K. Aland, Kirchengeschichtliche Entwürfe. Alte Kirche, Reforma
tion und Erweckungsbewegung, Gütersloh 1960, S. 218-220. 
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Omstreeks 319 echter beginnen uit de bijzondere producties de 
goden langzaam aan te verdwijnen. Licinius doet voor het laatst 
een munt slaan met een keizer die offert. Er wordt een voorzichtige 
lijn aangehouden, slechts in bepaalde uitgaven dringen christelijke 
elementen door, die eerst tegen het eind van Constantijns leven de 
overhand krijgen. Aldus von Schoenebeck, terwijl A. Alföldi de 
christelijke symboliek, met name het Christusmonogram, reeds 
eerder laat beginnen. Hij verklaart de ster op de helm van de 
keizer die voorkomt op een zilveren munt uit Trier, 312/313, als 
een vereenvoudigd Christusmonogram. Van 315 dateert een 
zilveren penning uit Ticinum (Pavia), die op de helmbos van de 
keizer heel duidelijk het monogram )I(: toont en boven de linker
schouder de scepter, nl. een kruis met de globe erop. Van 320 af 
komt het vexillum voor en uit 326 dateert een bijzondere uitgave 
die het labarum, zoals Eusebius dat beschrijft 1, vertoont met het 
legend urn: "spes publica". De conclusie is, dat het geld slechts 
gaandeweg gekerstend is , als men dat zo mag uitdrukken. Men 
moet zich niet voorstellen dat de muntstempels maar van de ene 
dag op de andere veranderd konden worden. Wel hield de keizer 
bemoeienis met vele grote en kleinere munten in verschillende 
steden; de ambtelijke afbeeldingen van de "sacra vestis" kwamen 
er namelijk zeer op aan. Hier is herhaaldelijk een tweezijdigheid, 
bevorderd door het verlies aan inhoud en betekenis van de oude 
religieuze symbolen, te constateren, ze werden om zo te zeggen 
onschadelijk. Uit Sirmium, de hoofdstad van Illyricum, is een 
constantijnse solidus bekend, waarop Constantijn is afgebeeld met 
het labarum en beschermd door de Zonnegod 2. Synkretisme in 
het denken van Constantijn betekent dit zeer zeker niet. Het is een 
van die onbelangrijke maar begrijpelijke verschijnselen, die zijn 
omzichtig beleid niet stoorden. 

Een vergelijkbaar beeld levert de wetgeving van Constantijn op. 
Bewonderende tijdgenoten verklaren dat de buitengewoon begaafde 

1 Eusebius, V.C. I, 31, H eikel I, p . 21, 31-22, 18. 
2 A. Alföldi, Hoc signa victor eris in: Pisciculi F. J. Dölger dargeboten, 

Münster i .W. 1960, Tafel 2, 1. Men denke ook aan het medaillon van 
Constantius m et aan de voorzijde d e buste van de keizer met bezwerende 
opgeheven rechterhand en in de linker de globus met Victoria - die lrijzelf 
uit de curia verwijderd had, L'Orange, a.a.a., S. 105, 106. Het dyptichon 
in de Dom te Aosta van Pro bus voor Honorius, uit 406, toont de keizer 
die in d e rechterhand het vexillum houdt, waarop: In nomine Christi semper 
vincas, en in zijn linkerhand de globus m et Victoria, die hem de overwinning 
om zo te zeggen aanreikt. R. Delbrueck, Die Consulardyptichen, Berlin· 
Leipzig 1929, Tafelband, I r. Symmachus schreef in zijn derde Relatio dat, als 
men er dan niet meer in geloofde, m en tenminste van de "ornamenta" 
van de curia af kon blijven, hij bedoelde de ara Victoriae. 
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keizer 1 persoonlijk aan de formulering placht mee te werken. 
Tot het einde van zijn leven heeft Constantijn geen volstrekt verbod 
tegen het aanhangen en uitoefenen van de heidense religies uit
gevaardigd, al spreekt Eusebius wel van het slopen van tempels. 
De eerste wet is van zijn zoon Constantius, 341 (Cod. Theod. 
XVI 10, 2), met de krasse woorden: "cesset superstitio, sacrificio
rum aboleatur insania" . Hij was er van overtuigd hiermede te 
handelen in overeenstemming met de "lex divi principis parentis 
nostri". Nu kennen wij een dergelijke formele wet van Constantijn 
zelf niet, zodat de woorden wel van de compilatores van de Codex 
Theodosianus zullen zijn. Maar als zeker mag toch wel worden 
aangenomen, dat voor hen en voor Constantius deze wet van 341 
de onontkoombare realisering was van Constantijns onuitgesproken 
wensen 2. Des te belangwekkender is in dit latere licht bezien de 
voorzichtige ontwikkeling in het zeer frequente wetgevende werk 
van Constantijn. Enkele voorbeelden uit het grote geheel moeten 
volstaan. In 313 begon Constantijn met privileges, als vrijstelling 
van "munera civilia", te schenken aan clerici van de katholieke 
kerk, die daarin met staatspriesters en -ambtenaren gelijk gesteld 
werden 3. Hij schonk die vrijdom niet aan clerici van het donatistisch 
schisma, alleen aan "katholieken" en nam bovendien op den duur 
maatregelen tegen het profiteren van deze zakelijke, en niet voor 
persoonlijk voordeel bedoelde, privileges (Cod. Theod. XVI 2, 1, 
van 313, okt. 31; vgl. Eusebius, h.e. X 7, 1.2; X 6, 1-5; Cod. 
Theod. XVI 2, 2, van 319, okt. 21; XVI 2, 3, van 320, juli 18; 
XVI 2, 4, van 321, juli 3; XVI 2, 6, van 326, juni 1; XVI 2, 7, 
van 330, febr. 5 4 • Kwam in 315 nog als straf de veroordeling tot de 
gladiatorenspelen voor (Cod. Theod. IX 18, 1) en bleven spelen in 
het algemeen onder zekere beperkingen wel bestaan (XV 12,1, van 
325, okt. 1), gladiatorenspelen werden later volstrekt verboden, hoe
wel ook toen nog zonder afdoend gevolg: want nog Valentinianus I 
en Valens verboden opnieuw christenen tot de spelen te veroordelen 
(IX 40, 8, van 365, jan. 15). In 316 verscheen de eerste wet, die de 
manumissio van slaven ten overstaan van clerus en kerkelijke 

1 Begaafd ook wat zijn persoonlijke verschijning betrof: grata maiestas, 
Paneg. VII 17, 1; pulcherrimus, VII 21, 6; IX 7, 5; totius corporis circumfusa 
maiestas, oris gravitas, IX 19, 6. 

2 V gl. Sozomenus, h.e. I 8; Zosimus 11 29. H. Dörries, Das Selbstzeugnis 
Kaiser Konstantins in: Abh. der Akad. der Wissenschaften in Göttingen, 
Phil.·hist. Klasse. 3. Folge, Nr. 34, Göttingen 1954, S. 162-208, met toe
lichtingen. 

3 C. Dupont, Les privilèges des clercs sous Constantin in RHE LXII, 
1967, p. 729-752. 

4 Ook artsen en professores litterarum waren van alle publieke ver· 
plichtingen vrij, "quo facilius liberalibus studiis et memorandis artibus 
multo3 instituant". 
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gemeente mogelijk maakte, gevolgd door verdere uitbreiding over
eenkomstig de toenemende openbare autoriteit van de clerus 
(IV 8, la, van 316, juni 8, vgl. 1, van 321, april 18 en Cod. Just. 
VII 1, 4). 

Van nog verder strekkend belang is de regeling van de "episcopalis 
audientia", waarvan de beslissing "pro sanctis habeatur", d.i. 
bisschoppelijke rechtspraak zonder beroep, waartoe elke partij de 
andere in civielrechtelijke zaken ook tegen haar zin kon dwingen 
(Cod. Theod. I 27, van 318, juni 23; Const. Sirm. van 333, mei 5). 
Deze rechtspraak, aldus Dörries, baande een uitweg uit de strikken 
van 1001 wetsbepalingen en bevorderde het vinden van de waarheid 
met het gezag van de religie, de "superna potentia" , die de "secreta 
pectoris" weet te ontdekken. Met dit juiste gezichtspunt verzwakt 
Dörries wel enigszins zijn eigen uitgangspunt, dat deze rechtspraak 
niet zozeer bedoeld was om corruptie tegen te gaan: dat was ze wel. 
De twee argumenten zijn moeilijk te scheiden. De "episcopalis 
audientia" bestond al vóór Constantijn 1. Dat de betreffende 
constitutie als een belangrijk getuigenis voor de persoonlijke 
religieuze houding van de keizer gelden mag, kan men met Dörries 
eens zijn 2. De eerste zondagswetten, die rust aan rechtbanken, 
omdat men daar strijd voerde, en aan de handwerkslieden - omdat 
zij zoveel lawaai schenen te maken - voorschreven, zijn van 321 
(Cod. Theod. II 8, Ia en 1) en spreken van de "venerabilis dies 
solis" , de dag waaraan "veneratio" toekomt, d.w.z. de christelijke 
zondag. Hij wordt ook genoemd de dag des heiis, dag des lichts 
en dag van de zon (V.C. IV 18, 3, Heikel p. 124, 19) en nog in 409 
komt voor: Dominica die, quam vulgo solis appellant (Cod. Theod. 
I 8, 25). Boeren bleven met oog op de weersomstandigheden vrij 
om zo nodig te oogsten. Overgang uit het Jodendom werd toege
juicht (Cod. Theod. XVI 8, 1, van 315, okt. 18; Const. Sirm. IV, 
van 336, okt. 21); de terminologie luidt, dat de bekeerling zich 
"ianuam vitae perpetuae" opent. Voor full-time patriarchae vel 
presbyteri van synagogen werden gunstige bepalingen gemaakt 
zodat ze hun ambt behoorlijk konden bedienen; de Joodse gods
dienst werd als een "lex" erkend en vrijgelaten, maar renegatie 
van christendom tot Jodendom niet. 

Het krachtigste verbod gold de haruspicinia, die een "praeterita 
usurpatio" vormden (Cod. Theod. IX 16, 1.2.3. van 321 of 324 
en 319; XVI van 10, 1 van 320 of 321 , dec. 17). Een uitzondering 
werd slechts gemaakt voor het onderzoek naar aanleiding van 

1 Zie mijn Episcopalis audientia in: Mededelingen van de Kon. Ned. 
Akademie van Wetenschappen, N.R., Dl 19, n. 8, 1956, blz. 44 (288). 

2 Dörries, a.a.a., S. 199. 
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blikseminslag in het paleis of andere openbare gebouwen; dit gold 
als een oude consuetudo, een "mos veteris observantiae" 1. 

Een goede illustratie van het heidendom, dat in het leger nog 
domineerde, kan gevonden worden in de acclamatie van "praefecti, 
tribuni et viri eminentissimi" tot de keizer: "Auguste Constantine, 
dii te nobis servent : vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati 
dicimus". Jammer genoeg is deze tekst niet te dateren; de jaren 
326 en 320, maar ook 316 of eerder zijn genoemd; zeker nà 312. 
Constantijn zal nog niet te veel bezwaar tegen deze polytheïstische 
acclamatie gemaakt hebben; in de Codex Justinianus is zij evenwel 
gekerstend en luidt daar : "deus te nob is servet". Belangrijker is, 
dat de keizer in een bepaling, waarmee hij de toenadering tot zich 
vergemakkelijkt, deze woorden gebruikt: moge de "summa divini
tas" mij steeds genadig zijn en mij ongedeerd behouden, zoals ik 
het begeer, terwijl de staat in een gelukkige en bloeiende toestand 
verkeert (Cod. Theod. IX 1, 4, van 325, sept. 14). Deze tekst is 
uit 325, het jaar van het concilie van Nicea, waar het over toe
gespitste theologische vragen ging, waarin de keizer zelf een bepaald 
standpunt koos. De term: "summa divinitas" als algemene aan
duiding van God met verzwijging van een naam, komt dus, zoals 
reeds werd opgemerkt, volstrekt niet alleen in de vroegste of in 
de voor-christelijke periode van Constantijn voor 2. In een reeds 
genoemde constitutie, die verbood het een Jood, die overging tot 
het christendom, moeilijk te maken, komen deze woorden voor: 
wij vertrouwen dat ieder door de liefde tot de godheid, "divinitatis 
affectu" , in het ganse Romeinse rijk veilig zal zijn, terwijl de ons 
toekomende eer verzekerd blijft (Const. Sirm. IV, van 336, okt. 21). 
Deze tekst, die een oudere hernieuwt, is uit het laatste levensjaar 
van Constantijn. Hij schonk bescherming zowel aan een vrije 
christen als aan een heidense slaaf, zonder discriminatie. Dörries acht 
het karakteristiek voor de denkwijze van Constantijn, dat een 
aankomend christen aldus Gods bescherming geniet in het kader 
van de staatsorde, waarvan de erkenning of de verering van de 
keizer de voornaamste pijler is. De opmerking is van belang, maar 
wij betwijfelen wel of voor de Christen geworden of -wordende 
Romeinse staatsman een andere denkwijze en praktijk mogelijk 
geweest zouden zijn. 

Als persoonlijke, overmatige begeerte naar macht, zelfover
schatting of v{3[!tç behoeft dit niet opgevat te worden. Het is eer 
een uiting van Constantijns roepingsbesef. Hoe bewust hem dit 
ook was, hij stelt tegelijk aan het keizerlijk absolutisme grenzen: 

1 Dörries, a.a.O., S. 180. 
2 Vgl. boven, blz. 18. 
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eenmaal vastgestelde besluiten worden niet willekeurig door andere 
vervangen (Cod. Theod. IV (17), 1 Mommsen IV 16, 1, van 319, 
dec. 26). Beleid, methode en een goed gevoel voor levende traditie 
tonen zich keer op keer. Aan "consuetudo" en "usus longaevus" 
wordt "non vilis auctoritas" toegekend (Cod. Theod. V 27, 1, 
van 319, april 24). Wij kunnen weer niet zeggen welke woorden 
hierin uitdrukkelijk van Constantijn zelf zijn. De algemene ge
dachtengang in de wetgeving blijft goed Romeins. Er is, als wij nu 
toch onze eigen gevoelsmaatstaven niet buiten de beoordeling 
kunnen houden, een zekere mate van christelijke humanisering en 
moralisering in de wetgeving te erkennen, maar er zijn ook harde 
elementen in gebleven, zoals wij die in de panegyrieën reeds op
merkten, en die wij vooral niet met modern sentiment moeten 
kritiseren. Het totale beeld is dat van een diepgaande wijziging 
van denken, die echter de vormen niet verstoort waar behoud nog 
mogelijk is. Onder deze beperking kan men instemmen met het 
oordeel van Carl Andresen, dat na de overwinning op Maxentius 
alle politieke maatregelen door de situatie dwingend voorgeschreven 
waren. Omdat de eenheid van het rijk het grote streven van de 
keizer was, handelde hij naar gelang daarvan ook met de nieuwe 
religie 1. Hij had begrip gekregen van een andere wereld. 

5. B eheerst beleid 

Dat is een kenmerk van Constantijns regering. Welke grote, 
onaanvechtbare plaats de kerk daarin innam, blijkt duidelijk uit 
de toepassing van de volledige tolerantie, die de christenheid ten 
deel gevallen was - het grote thema van Eusebius' jubel in het 
Xde boek van zijn Kerkgeschiedenis -; in de tweede plaats uit 
Constantijns houding in zake het Donatisme in Africa en in de 
derde plaats uit zijn optreden in de Melitiaanse en de door Arius 
veroorzaakte strijd, beide in Egypte. Wat de volledige tolerantie 
betreft, deze term lijkt te zwak in het geval van een keizer, die 
persoonlijk vóór de kerk gekozen heeft. Maar hij is op zijn plaats 
omdat deze de Augustus van het heidense Romeinse rijk was. 
Zo besliste hij dat de kerk alle haar ontnomen bezittingen terug zou 
erlangen 2, de dienaren van de kerk vrijstelling van munera civilia 
zouden hebben om hun kerkelijke dienst onbelemmerd te kunnen 
verrichten. Het christendom neemt zijn plaats in het staatkundig 
geheel in, in zoverre de eredienst openbaar is en zelfs bevorderd 
wordt, echter zonder dat de kerk als politiek instrument een rol 
speelt ; zij blijft onder haar eigen ordening. Instrument, en wel in 

1 Andresen, a.a 0 , S. 316. 
2 Eusebius, h.e. X 5, 15-17. 
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Gods hand, voelt Constantijn zichzelf, tussen staat en kerk. Wanneer 
in de provincie Mrica het Donatisme optreedt, 's keizers ingrijpen 
tegen het katholieke gezag in de kerk inroept en de keizer daarop 
ingaat, regelt, organiseert en beveelt hij de procedure, maar deze 
speelt zich geheel naar kerkelijke orde af. Als de gang van zaken 
de Donatisten niet bevalt en zij zich in appèl tot de keizer zelf 
wenden, antwoordt deze aan het concilie te Arles (314) : "Zij eisen 
mijn oordeel terwijl ikzelf het oordeel van Christus wacht", waar
mee Constantijn de uitspraak van het concilie bedoelde 1. Hoe 
diep kerkelijke geschillen, omdat zij nu eenmaal geloofswortels 
hebben, plegen te zitten, heeft Constantijn in zake het Donatisme, 
maar ook in zake het derde punt, vooral de ariaanse strijd, vooreerst 
nog onderschat. In alle gevallen ging hem de eenheid ter harte van 
degenen, die de als wettig erkende eredienst bezorgden. De openbare 
eredienst was een hoofdzaak in Constantijns Romeins christendom. 
Binnen de kerk domineerde hij niet. Van het begin af vinden wij 
herhaaldelijk de term ó avv{}eeá.nwv Vflwv, uw mededienaar, zoals 
hij zich naast, niet boven de bisschoppen opstelt. Hij klinkt be
scheiden, is het ook, en mag geenszins de indruk wekken dat de 
keizer, die nog katechumeen en ongedoopt was, een functie in de 
kerk vervult, die met die van de bisschoppen vergelijkbaar is; 
mededienaar betekent minder dan dit. Bij de woorden {}eeá.nwv 
yv~aLOç moet men niet de kerk maar God denken 2: Uw ware 
dienaar. Wanneer men de beroemde uitspraak van Constantijn tot 
de bisschoppen aanhaalt: ill' vfleiÇ fliv 'rwv ciaw 't'ijç e",,;"rJGtaç, 
[yw tJi 'rwv e"'ràç vnà {}eov "a{}w't'aflévoç enta"onoç av cir;v 3, gij zijt 
bisschop over de mensen binnen, ik ben door God aangesteld als 
bisschop over de mensen buiten de kerk, dan wordt het woord 
"bisschop", opziener, de tweede maal duidelijk bij wijze van 
spreken gebruikt, meer niet. In geen geval 4 is bedoeld, dat de 
echte bisschoppen het bestuur over de kerk, de niet-echte bisschop, 
de keizer, alleen het beheer over de goederen van de kerk toekwam, 
zoals men vroeger wel gedacht heeft. Een duchtige onderschatting 
intussen van de theologische problemen - die men nauwelijks aan 
Ossius als Constantijns kerkelijk raadsman kan toeschrijven -
blijkt al uit de eerste keizerlijke brief aan Alexander, bisschop van 

1 Optatus Milevitanus, Oontra Parmenianum Donatistam, OSEL 26, 
Ziwsa, App., brief van Constantijn aan de synode van Arles: Meum iudicium 
postulant, qui ipse iudicium Christi expecto. Dico enim, ut se veritas habet, 
sacerdotum iudicium ita debet haberi, ac si ipse dominus residens iudicet. 
Vgl. Ambrosius, ep. 21, 15 ad Valentinianum II (386), MPL 16, 1048. 

2 Brief aan de bisschoppen te Tyrus (335), Athanasius, Apol. sec. 86, 11, 
Opitz, S. 165, 24. 

3 Eusebius, V.O. IV 24, Heikel, p. 126, 9-11. 
H . Berkhof, Twv badc; È7rlGlto1UJC; in: Ned. Archief voor Kerkgeschiede

nis, N.S. XXXV, 1944-45, blz. 24-28. 
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Alexandrië en Arius uit woorden als: geenszins een zo grote vijandig
heid waard, geringe en onbeduidende oorzaak, nutteloos geanaly
seer 1, enz. Constantijn vond in zijn ergernis hierover dat er on
voldoende nagedacht was; vragen als die nu aan de orde gesteld 
werden, hadden uitgesteld en niet beantwoord moeten worden, 
zeker niet in het publiek. Het concilie van Nicea is vervolgens 
om deze strijdvragen door de keizer bijeengeroepen. Dat hij dit 
overheerst heeft kan niet gezegd worden, wel dat de kerk naar hem 
geluisterd heeft - totdat hijzelf later onder invloed van de arianen 
kwam. Hem was het om ev-r:a~{a, l!vwatç en ópÓVta, n{anç eiefrv'YJ 
te doen. Zo nodig dreigde de keizer met politioneel ingrijpen tegen 
à-r:a~{a. Zijn impulsieve karakter bracht hem in zijn brieven vaak 
tot harde scheldwoorden, zoals men ze in de polemieken van die 
tijd trouwens overal tegenkomt. Maar de eis om aan zijn OeOt te 
gehoorzamen wordt dan toch weer essentieel gepreciseerd: 
à"oÀovttwç Tip l""À'YJataa-r:t"ip "ai WtOa7:oÀt"ip "ávovt, in over
eenstemming met de kerkelijke en apostolische regel. Samenvattend 
heeft Seeck terecht gezegd, dat Constantijn de macht over de kerk 
had kunnen grijpen, maar dit niet gedaan en niet gewild heeft 2. 

In de kerk ontmoette hij die andere wereld, waarover geen mensen, 
ook de keizer niet, beschikken. 

6. Poging tot interpretatie 
Tot zover enige algemeen bekende feiten uit vele. Nu de theorie

àls die te vinden is. 
Erasmus maakt in zijn beroemde commentaar op het adagium: 

Dulce bellum inexpertis de eenvoudige en lucide opmerking: 
"mundus habebat su as leges antequam exoriretur euangelium" 3, 

de wereld bezat haar eigen wetten voordat het Evangelie verscheen. 
Hierin wortelden de moeilijkheden van de ontmoeting tussen wereld 
en Evangelie, tussen het Romeinse rijk en het christendom. Met 
deze woorden is ook even eenvoudig als duidelijk verklaard, hoe 
men de taak, waartoe Constantijn zich geroepen voelde, moet 
wegen. Men kan ze ook uitbreiden tot de gedachte, dat wereld en 
Evangelie beide hun eigen wetten hebben en houden. 

In zijn Apologeticum heeft Tertullianus ca. 195 gezegd, dat 
Pontius Pilatus in zijn hart christen was en alles over Christus aan 
de keizer berichtte. Aan deze onhistorische mededeling, die reeds 

1 Eusebius, V.C. Il 68,2.3; 69,1; 71, I, Heikel, p. 68,7. 15.21; 69, 22. 
Kal àVeVrrETal ànà (JI-''''(!OV (J:nIvf1ij(!oç I-'Éya nv(!, Socrates, h.e. I 6, MPG 67, 4IC. 

2 Seeck, a.a.G ., I, S. 62, 15; 66, 14. Constantijn eerde de kerk als niemand 
vóór hem ooit had gedaan, I-'ÓVOV T' [elnEÏv] b"û'''1(JLav aVTov wç o1i!5' ëTE(!OÇ 
TWV È; aicövoç !5o;á(JaVToç, Eusebius, V.C. IV 75, H eikel, p. 148, 13, 14. 

3 LB Il, 964A. 
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bij Justinus Martyr voorkomt 1, knoopt hij de opmerking vast: 
ook de keizers zouden in Christus geloofd hebben, indien zij niet 
nodig waren voor de wereld of indien zij tegelijk keizer en christen 
hadden kunnen zijn 2. Ziedaar het hoofdprobleem dat ons nu zal 
bezighouden. "Niets is ons zo vreemd als de politiek" 3. Bij de 
kerstening van het Romeinse rijk, begonnen door Constantijn de 
Grote, schijnt de geldigheid van deze uitspraak van Tertullianus 
te eindigen. Tenzij men stelt, dat de overgang van Constantijn tot 
het christendom en de kerstening dan ook de ondergang van het 
Romeinse rijk is geworden, zoals Julianus Apostata en Zosimus 
leerden. Gibbon betoogde aan het einde van hoofdstuk 14 van 
The Decline and Fall of the Roman Empire, dat de oorlogen, gepaard 
gaande aan de alleenheerschappij van Constantijn veel gedaan 
hebben aan de verzwakking van het rijk door de grote kosten aan 
bloed en geld en de voortdurende toename van de militaire lasten. 
Hij sprak van een revolutie, waarvan de stichting van Constanti
nopel en de instelling (establishment) van de christelijke religie 
de onmiddellijke en gedenkwaardige gevolgen zijn geweest, de 
oorzaken van de val van het Romeinse rijk 4. Wat is er wezenlijk 
gebeurd en wat is er in Constantijn zelf omgegaan? 

Men heeft al vaak gepoogd in het godsdienstig leven van Con
stantijn door te dringen en van de vermoedelijke fasen in zijn 
religieuze overtuiging een beeld te ontwerpen, schreef Jakob 
Burckhardt aan het begin van het laatste hoofdstuk van Die Zeit 
Konstantins des Grossen (1852). "Dies ist eine ganz überftüssige 
Mühe" , zo vervolgt hij: "bij een geniaal mens, aan wie de eerzucht 
en de heerszucht geen uur rust gunnen, kan van christendom of 
heidendom, welbewuste godsdienstige of ongodsdienstige gezind
heid in het geheel geen sprake zijn: zo iemand is wezenlijk volstrekt 
ongodsdienstig, zelfs wanneer hij zich zou verbeelden midden in 
een kerkelijke gemeenschap te staan. Het heilige kent hij alleen 
als vage herinnering of bijgelovige aanvechting". Nadat hij Eusebius 
als betrouwbare bron voor de kennis van Constantijn nogmaals 
verworpen heeft, spreekt Burckhardt daarna in een grote paradox 
van: "den mörderischen Egoisten, der das grosse Verdienst besass, 
das Christentum als Weltmacht begriffen und danach behandelt 

1 Justinus Martyr, Apologia I 35, 9; 48, 3. 
2 Tertullianus, Apologeticum XXI, 24: sed et caesares credidissent 

super Christo, si aut caesares non essent necessarii saeculo, aut si et christiani 
potuissent esse caesares ; cf. V 2; Eusebius, h.e. II 2, 4-6. 

3 Nee ulla magis res aliena quam publica, Tertullianus, Apol. XXVIII, 3. 
4 Niemand minder dan kardinaal Newman heeft, met een zekere spijt, 

in 1845 van Gibbon gezegd dat hij, unbeliever, de enige Engelse schrijver is, 
die er aanspraak op heeft als kerkhistoricus beschouwd te worden, 
H. Newman, On the Development of Christian Doctrine, Introd. § 5. 
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zu haben" 1. Otto Seeck - antipode van Burckhardt, zoals Stähelin 
zegt - (t 1921) heeft in zijn Geschichte des Untergangs der anti ken 
Welt een zeer kritisch hoofdstuk over het Christendom als leer, 
een bijzonder slechte karikatuur, maar tekent niettemin een hoogst 
aannemelijk beeld van Constantijn als christen en verklaart diens 
historische positie met dit principe : "Wer zum Herrscher das Zeug 
hat, ist immer herrschsüchtig und muss es sein, weil er sonst seinen 
Beruf verfehlen würde" 2. H .-I. Marrou heeft nog kort geleden 
uitgesproken, dat de historicus graag in staat zou zijn het verband 
duidelijk te maken tussen de zo belangrijke politieke beslissingen 
van Constantijn, zijn persoonlijke overtuiging en zijn innerlijke 
ontwikkeling. Jammer genoeg, zegt hij , is het gemakkelijker 
hypothesen dienaangaande op te stellen dan nauwkeurige en 
vaststaande feiten te noemen 3. 

Van het roepingsbesef van Constantijn, moet men, meen ik, 
juist uitgaan, men moet het erkennen, het op zijn plaats laten en 
laten gelden om hem in zijn loopbaan te begrijpen. Welke vormen 
er in de praktijk ook uit voortkwamen, in elk geval lag dáár de 
invalspoort van de andere wereld in zijn leven en denken. Her
haaldelijk heeft hij er zelf uiting aan gegeven. Een brief aan bisschop 
Alexander en Arius begint aldus: In de eerste plaats was het mijn 
streven de godsvoorstelling van alle volkeren tot één vorm te 
verenigen, in de tweede plaats de gehele oikoumene, die als in 
een zware ziekte ter neer lag, te herstellen en te harmoniseren. 
2. Deze dingen trachtte ik, het ene met het innerlijk oog van 
het inzicht te bereiken, het andere door de macht van het leger 
terecht te brengen, in de wetenschap dat, als ik voor alle dienaren 
Gods naar mijn wensen (evxaïç) eensgezindheid tot stand zou 
kunnen brengen, ook het staatsbestuur als vrucht daarvan een met 
alle vrome inzichten strokende verandering zou oogsten 4. Hij zag 
zich als werktuig (fjfled(!q. v'TtrJ(!wlq.) en beschouwde deze dienst 
(c5taxovla) als een hem toevertrouwd geschenk (t5W(!ov) 5. Hij was 
niet en zag zich niet als God op aarde, maar als diens dienaar. 
Het is misschien niet misplaatst om te denken aan de regels : 
"Maer Godt sal mij regheren als een goet instrument". Of aan het 
wijze woord van Augustinus, dat de rechtvaardige, die schijnt te 

1 J. Burckhardt, Die Zeit Konstantins des Grossen, Kröner, Leipzig, 
S. 372f. 

2 6 Bde m. Anm., I, 4Stuttgart 1921, S. 73, 10; Ie druk van Bd. I is 
van 1895. Seeck's oordeel hangt samen met zijn evolutionistische overtuiging 
van survival of the fittest. 

3 Geschiedenis van de Kerk in tien delen, onder redactie van L. J. Rogier, 
R. Aubert en M. D . Knowies, dl. II, Hilversum-Antwerpen 1964, blz. 22. 

4 Eusebius, V.O. II 65, 1, Heikel, p. 67, 8-17. 
5 Dörries, a.a.O., S. 258f. Socrates, h.e. I 9, 25, MPG 67, 93B. 
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bevelen, in werkelijkheid dient (De civ. dei XIX 14). Dat is een 
evaluatie totaal tegengesteld aan de grofheid van Voltaire: "Si 
l'on pense, que Constantin fit tout servir à ce qu'il crut son intérêt, 
on ne se trompera pas" 1. In waarheid was de kerkelijke politiek 
een niet weg te denken of te scheiden element in, en inspiratie voor 
zijn politiek, en dit complexe geheel was hem een goddelijke op
dracht 2. Bij de Duits schrijvende kerkhistorici heeft deze moeilijk 
analyseerbare structuur aanleiding gegeven om te spreken van 
"reichskatholische Kirche", "reichskatholische Theologie" 3. Hier
tegen is het bezwaar, dat deze termen de indruk kunnen wekken, 
dat het rijk of de staat de norm der kerk uitmaakt en de theologie 
bepaalt. Dat was nu juist onder Constantijn niet het geval. Een 
weergave van de Duitse terminologie, die in het Nederlands geen 
misverstand wekt, is niet gemakkelijk te vinden; men moet zijn 
toevlucht tot een omschrijving nemen : de door keizer en rijk 
erkende (of aanvaarde) kerk en theologie, misschien kan kort 
gezegd worden: de publieke of officiële kerk en theologie, hetgeen 
echter niet fraai is, en te zeer herinnert aan de positie van de Ge
reformeerde Kerk tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Eerst Justinianus heeft meer dan Constantijn en zelfs meer dan 
Theodosius het christelijk geloof als de "rijksideologie" behandeld, 
niet principieel anders, maar met zeldzame consequentie 4 en dit 
moet in de woorden, die wij voor de verschillende perioden ge
bruiken, altijd duidelijk uitkomen. Die consequentie veranderde 
hetgeen Constantijn gedaan heeft wel degelijk. In feite was het geen 
rechtlijnige, evoluerende consequentie, maar waren er nieuwe, 
onbeheerste machtselementen in opgetreden. 

Met beheerst beleid heeft Constantijn, die altijd getoond heeft de 
traditie te willen eerbiedigen en de continuïteit te handhaven, 
geregeerd. Maar hij heeft fors geregeerd. Er is gezegd, dat hij nimmer 
een slag verloren heeft. Wat keizer Valens in 355 ter synode van 
Milaan tegenover de bisschoppen uitsprak : onse ëyw fJovÀoflat 'wv-ro 
xavwv, ëÀsys vOflt( eaDw 5, mijn wil moet ge voor kerkelijk recht 
houden, is echter door Constantijn nooit gezegd, dat was zijn 

1 Voltaire, Essai BUr les moeurs, eh. 10, bij J. C. F. Manso, Leben Oon· 
stantins des Grossen, Breslau 1817, S. 87 Anm. 5. Cf. Eutropius, Brev. a.u.c. 
VI: vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo praeparasset, simul 
principatum totius orbis adfectans . 

2 Vgl. Aland, a.a.O., S. 221; 195. Anders onderscheiden door Lietzmann, 
a.a.O. , Bd 3, S. 150. 

3 Vaste t erminologie o.a. in C. Andresen, Die Kirchen der alten Ohristen· 
heit, Stuttgart 1971. 

4 C. W. Männich, Geding der vrijheid, Zwolle 1967, blz. 183. 
5 Handboek, I , blz. 155; Athanasius, Hiet. Arian. XXXIII 7, Opitz, 

S . 202,2 . 
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theorie niet. Als imperator was hij evenwel niet te weerstaan. 
Om nogmaals Seeck, wiens kritisch oordeel niemand onderschatten 
zal, te citeren: de alleenheerschappij is Constantijn meer opge
drongen dan hij haar nagejaagd heeft, "der Sultanismus, dessen 
man ihn beschuldigt hat 1, lag seiner Natur ganz fern" 2. Eusebius 
schetst bepaalde trekken van Constantijns karakter met de woorden: 
TO aTeeeOy TOV Teónov Tfi av/-up{mp cplÀay{}ewn{q. xéeaaá/-léYOç, hij 
mengde een onbuigzame stengheid met een aangeboren mens
lievendheid 3, en met begrip voor het psychologisch probleem van 
godsdienstverandering. Aangezien de XOlYWy{a hem zoveel waard 
was, wilde de keizer niet dat iemand het zijn naaste lastig maakte. 
"Ieder houdt wat zijn ziel wil, en daarnaar leve hij". Maar Con
stantijn bidt ook, dat dezen de {}v/-l'Y}(){ay , de innerlijke vreugde 
ontvangen mogen. En dan woordelijk in de lange brief aan de 
provincies tegen het polytheïsme: "Niemand moge door hetgeen 
hij met overtuiging aangenomen heeft, een ander schade doen. 
Wat de een heeft geleerd en ingezien, daarmee zij hij de ander zo 
mogelijk van dienst; indien het onmogelijk is, zie hij er van af. 
Want iets anders is het de strijd om de onsterfelijkheid vrijwillig 
op zich te nemen, iets anders door straf er toe te dwingen. Dat is 
mijn mening, dat heb ik uitvoeriger uiteengezet dan mijn bedoeling 
was, daar ik mijn geloof in de waarheid niet wilde verbergen, 
vooral omdat sommigen, naar ik hoor, zeggen dat de gebruiken der 
tempels en de macht van de duisternis nu voorbij zijn. Dat zou ik 
alle mensen willen toewensen. Had maar niet het geweldige verzet 
van de boze dwaling tot schade van het gemeenschappelijke heil 
zich mateloos in de harten van sommigen vastgezet". 

Al deze en nog veel meer variërende uitingen - en handelingen -
van Constantijn zijn slechts nuanceringen in zijn beleid. Dit vertoont 
geen eigenlijke aarzelingen, eerder een vaste overtuiging, maar 
tevens het bewonderenswaardig inzicht in, althans gevoel van 
Constantijn voor, wat hij als keizer vermocht en waar grenzen 
van het mogelijke door de harde realiteit gesteld werden. 

Van Gibbon hebben we al gehoord, dat de daden van Constantijn 
meer door reason dan door resentment (wrok) bestuurd werden. 
De zware verwijten, die de staatsman en de christen Constantijn 
te allen tijde gemaakt zijn, betreffen in de eerste plaats zijn oorlogs
voeringen of, meer precies gezegd, het gebruik dat hij daarbij 
gemaakt heeft van het kruis, van het Christusmonogram, dat op 
het wapentuig getoond en als labarum (Mf3aeoy) door een zeer 

1 Burckhardt. 
2 Seeck, a.a.a., I, S. 186, 12.32. 
3 Eusebius, V.C. I 3, 1; cf. L.C. V 5, Heikel, p. 41, 17; 205, 8. 
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voorname vaandelwacht voor de troepen uit gedragen werd 1. 

Hier ligt voor velen de zondeval van het Christendom, het is de 
angel van het tegennatuurlijke samengaan van Evangelie en wereld 
in de dominerende gestalte van het Romeinse rijk. Historisch is 
het zo gegaan, de teksten laten niet toe daar iets op af te dingen. 
Integendeel: in de Vita beschrijft Eusebius dat de keizer zich 
omringde met clerici en dat hij een afzonderlijke tent, buiten het 
kamp, had - te vergelijken met de tabernakel van Israël op de 
woestijnreis - waarin hij zich vaak terugtrok om te bidden en te 
overleggen. Daar viel hem soms een goddelijke verschijning ten deel 
en met deze inspiratie stormde hij dan de tent uit en beval zijn 
soldaten onmiddellijk op te breken en het zwaard te trekken. 
Zij vielen terstond aan en sloegen zo op de vijand in dat al gauw 
de zege bevochten was en zij de zegetekenen - -reónata - konden 
oprichten 2. Dit speelde, als wij Eusebius mogen vertrouwen, nog 
in 324, tijdens de strijd tegen Licinius, dus 12 jaar na de historie 
van het kruisvisioen. Te meer zullen wij moeten trachten dit als 
een factor in Constantijns denken te begrijpen, hoeveel er ook op 
te merken zou zijn over het probleem van de militaire dienst in de 
eerste eeuwen van het Christendom. 

De gegevens zijn gecompliceerd. Tertullianus zegt, dat de 
christenen als loyale burgers van de Romeinse staat bidden voor 
"fortes exercitus" niet alleen, maar zelfs dat christenen overal in 
het maatschappelijk leven te vinden zijn: "vobiscum militamus" 3; 
aan de andere kant verklaart hij echter ook: "hoe kan iemand 
in de krijg dienen, ja zelfs in vredestijd militair zijn zonder zwaard, 
omdat de Heer het hun ontnomen heeft? Al zijn er soldaten tot 
Johannes [de Doper] gekomen en hebben zij diens voorschriften 
aanvaard 4, al is de centurio 5 tot het geloof gekomen, elke soldaat 
heeft de Heer later, door het ontwapenen van Petrus 6, ontgord" 7. 

Dit heeft ook te maken met de idololatrie, die van het militaire 
wezen onafscheidelijk was. Omgekeerd luidde canon 111 van het 
concilie van Arles, in 314 door Constantijn bijeengeroepen om heel 
andere zaken (nI. het donatisme), dat geëxcommuniceerd werden 
degenen, die in vredestijd hun wapenen wegwierpen 8. Aan het hof 

1 Eusebius, V.O. II 7-9, H eikel, p. 44, 5-45, 6. Tropaion is het zegeteken 
op de plaats waar de vijand k eert h eeft gemaakt. 

2 Eusebius, V.O. II 12, H eikel, p. 5-19. 
3 Tertullianus, Apol. 30, 4; 42, 3; nog sterker: cui bello non idonei, 

non prompt i fuissemus etiam impares copiis ? 37, 4. 
4 Luc. 3, 14. 
5 Mt. 8, 5. 
6 Mt . 26, 52. 
7 Tertullianus, De idol. 19, 3 . 
8 Ut qui in pace arma proiiciunt excommunicentur, Acta et aymbola 

conciliorum, ed. E. J. Jonkers (Tertus minores XIX), Leiden 1954, p. 24. 
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van Diocletianus waren tal van christenen onder de ambtenaren 
en het personeel - de grote kerk stond tegenover het paleis -
maar militairen waren er weinig 1. Lactantius gaat bijzonder ver 
als hij verklaart dat alle doden, - en dat was eigenlijk de hoofd
zaak - niet alleen in spelen, maar ook in de krijg en zelfs als 
gevolg van justitieel vonnis, door God verboden is 2: hierop 
bestaat geen uitzondering. 

Tegenover deze doordraverij staat een belangrijke beleids
bepaling van keizer Constantijn, nI. dat het aan ex-militairen die 
ten onrechte ontslagen waren omdat zij hun christelijke belijdenis 
boven hun functie hadden laten gelden, thans vrij stond hetzij om 
in de krijgsdienst en hun vroegere rang terug te keren, hetzij eervol 
ontslag te vragen. Want, zo werd er aan toegevoegd, het is billijk 
en gepast, dat degene, die zo grote moed en standvastigheid in het 
gevaar dat hem overkwam getoond heeft, zich nu mag verheugen 
in rust of in een eervolle positie naar zijn eigen keuze 3. Het is 
dus in het geheel geen vraag of er christen-militairen in dienst 
waren. Maar het staat ook vast, dat door Constantijn van niemand 
van hen de christelijke confessie geëist werd. Dwang kwam ook hier 
niet voor. Constantijn bleef trouw aan de goed-romeinse overtuiging, 
door Tertullianus geformuleerd: sed nec religionis est cogere reli
gionem 4. Er is sprake van militairen, die met de keizer naar de 
kerk gaan en die niet naar de kerk gaan; voor deze laatsten is er 
wel een formuliergebed dat ze op zondag in het open veld buiten 
de stad moesten bidden, meer niet. H. Grégoire meent dat de 
tekst hiervan van Licinius, en uit diens strijd met Maximinus, 
afkomstig is en door Eusebius in zijn Vita in ander verband aan 
Constantijn is toegekend - één van Grégoires argumenten voor 
de onbetrouwbaarheid van Eusebius 5. Al lijkt er voor de tekstkritiek 
van Grégoire veel te zeggen, het bericht over het tolerante kerkelijke 
beleid van Constantijn ten opzichte van zijn soldaten, blijft er 
onaangetast door. 

1 Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Ohristentums in den ersten 
drei Jahrhunderten, II, Ed. , 3Leipzig 1915, S. 47-57. 

2 Lactantius, Div. inst. VI 20,16: quoniam occisio ipsa prohibetur, 
MPL 6, 708A. 

3 Eusebius, V.O. II 33, H eikel, p. 55, 14-22. Over militaire privileges, 
Dörries, a.a.O., S. 272. Streng gold voor Constantijn de vóp,oc; noUp,ov, 
Eusebius, V.O. II 10 en 18, Heikel, p. 45, 14; 48, 7. 

4 Tertullianus, Ad Scapulam 2,2, de tekst vervolgt: quae sponte suscipi 
debeat, non vi, cum et hostiae ab animo libenti expostulentur. 

5 Lactantius, De mort. persec. XLVI, Moreau, p. 129, 449-453; Eusebius, 
V.O. IV 20, Heikel, p. 125, 7-13. H. Grégoire, o.c., p. 258-261. A. Piganiol, 
L'empereur Oonstantin, Paris 1932, p. 76 houdt het voor een soort Credo 
impérial, te Milaan geformuleerd; als dit zo is, kon het ook gevarieerd 
toegepast worden en zijn de tekstverschillen tussen Lactantius en Eusebius 
verklaard. 
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Het zou te ver voeren hier op de historische betrouwbaarheid 
van de Vita Constantini nader in te gaan. Er zij slechts aan herinnerd 
dat deze sterk bevestigd is door de identificatie van de papyrus 
Londen 878 door A. H. M. Jones (van het Dept. of Mss., British 
Museum) in 1954 1 . 

Even zware of nog zwaardere verwijten die de historici tegen 
Constantijn's regeringsbeleid plegen in te brengen, betreffen vier 
terechtstellingen. De dood van Maximianus in 310 te Marseille, 
waarschijnlijk zelfmoord, is reeds genoemd. Het hoogverraad van 
Maximianus, die na zijn abdicatie voortdurend naar de her
krijging van het purper streefde, staat wel vast. Hij wordt eer
zuchtig en onbetrouwbaar (WUGTOÇ) genoemd. Het gaat niet aan 
om in het begin van de vierde eeuw een politiek vonnis van Con
stantijn te benaderen met de maatstaf van modern humanisme, 
zoals Gibbon deed, terwijl men veelal de talrijke justitiële moorden 
waaraan Licinius zich schuldig gemaakt heeft, vergeet. De executie 
van Licinius zelf moet zeker toegeschreven worden aan diens 
pogingen om, nà door Constantijn verslagen te zijn en nà Con
stantijns belofte aan zijn zuster, echtgenote van Licinius, hem te 
sparen, toch weer met vijanden van het rijk in militair contact 
te komen. Zosimus acht het woordbreuk van Constantijn, naar 
zijn gewoonte (1jv yàe TOVTO avu!J Gvvrr{}eç 2), maar dit is een niets
zeggend traditioneel oordeel. 

Veel zwaarder schijnt op Constantijns geweten de dood van 
Crispus en Fausta te wegen die Julianus Apostata zo sterk op de 
voorgrond brengt. Crispus was de oudste zoon (307) van Constantijn 
en zijn eerste - al of niet legale 3 - echtgenote Minervina, begaafd 
en bij het leger geliefd, die op 17-jarige leeftijd gouverneur van 
Gallië werd en een snelle, schitterende militaire carrière maakte. 
Daarna werd hij verdacht en beschuldigd deel te hebben aan een 
samenzwering. Vóór of tijdens de vicennalia, die Constantijn te 
Rome vierde, werd hij onverwacht voor een besloten rechtbank 
gebracht en te Pol a in Istrië ter dood gebracht. Iemand heeft 
geopperd, dat hij tijdens de vicennalia zijn vader hoogst ontactisch 
zou hebben herinnerd aan de afgesproken 20-jarige periode van de 
eerste tetrarchie. Dat ook de zoon van Licinius toen werd gedood, 
kan doen vermoeden dat er inderdaad een politiek spel werd 

1 A. H. M. Jones, NOte.9 on the Genuineness of the Constantinian Documents 
in Eusebius' Life of Constantine, met tekst, en Appendix door T. C. Skeat in : 
Journalof Ecclesiastical History, V, 1954, p. 196-200. F . Vittinghoff, 
Eusebius als Verfasser der" Vita Constantini" in : Rhein. Mus., N.F. XCVI, 
1953, S. 330-373. Aland, a.a.O., S. 205-214. 

2 Zosimus, Hist. nova, II 28. 
3 Legaal, J. -R. Palanque, Chronologie constantinienne in: Revue des 

études anciennes, XL, 1938, p. 247. 
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gespeeld, waarin Fausta de weg naar de tronen voor haar eigen 
zoons wilde vrij maken. 

In de traditie overweegt echter als reden, dat Crispus 20 jaar 
oud en zelf ook al vader, een verhouding had met Fausta, toen 
ongeveer 28 jaar oud. Helena, Constantijns moeder - met hem 
tot het christendom overgegaan 1 - diep ontsteld over de dood 
van haar geliefde kleinzoon, zou Constantijn overtuigd hebben, 
dat niet Crispus, maar Fausta de schuldige was, zoals de vrouw 
van Potiphar (Genesis 39, 11-20), waarop Constantijn geen andere 
raad wist dan Fausta in een oververhit bad om het leven te laten 
brengen. "Es steht fest, zegt Seeck, dass Untreue der Grund war" 2 

en Helena heeft haar reputatie als "magna femina", bijvoorbeeld 
bij Ambrosius 3, behouden. Burckhardts verdict luidt, dat wie 
zo handelt geen christen is: "Die christliche Kirche hat an diesem 
furchtbaren, aber politisch grosartigen Menschen nichts zu verlieren, 
so wie das Heidentum nichts an ihm zu gewinnen hätte" 4. Bij 
Eusebius noch enige andere schrijver, die er van had moeten weten, 
is er een woord over te vinden; de zaak is opzettelijk verzwegen 
en blijkbaar voor de tijdgenoten zelf duister geweest. De damnatio 
memoriae van Crispus - en van Fausta -, op verschillende 
monumenten te constateren 5, is door de vader nooit meer ongedaan 
gemaakt, waaruit te concluderen valt dat hij zich van de onschuld 
van zijn zoon ook later niet heeft kunnen overtuigen. Niemand 
onder de historici heeft ooit lang bij de vraag stilgestaan wat deze 
executies aan Constantijn persoonlijk gekost moeten hebben. 
Bij gebrek aan historische teksten schijnt iedereen maar te denken, 
dat hem dit alles vlot van de hand is gegaan, en daarnaar oordeelt 
men dan. 

In de literatuur over Constantijn de Grote zal het werk van 
Jakob Burckhardt, ook al is het historisch oordeel zowel over 
de keizer als over zijn lofredenaar Eusebius Pamphili, bisschop 
van Caesarea Palestinae, bij velen thans sterk gewijzigd, zijn 
klassieke plaats wel nimmer verliezen. Het heeft een kwaliteit, 
waardoor men het, ook bij veranderd inzicht en meer kennis 
van zaken, niet gemakkelijk als verouderd opzij zet. Ieder, die 
zich met Constantijn bezighoudt, zal, desnoods zonder erover 
te spreken, behoefte hebben zich aan Burckhardt te toetsen en 
zich tegenover hem te verantwoorden, zeker op bepaalde punten. 
Ook ten opzichte van Eusebius' Vita Constantini, terecht als 
èY"WfltaaUXT] TeT(!á{Jl{JAoÇ, lofrede in vier boeken door Photius, 

1 Eusebius, V.G., III 47,2, Heikel, p . 97 ,18-20. 
2 P.-W., s .v. Fausta. 
3 Ambrosius, De obitu Theodosii 41, MPL 16, 14620. 
4 Burckhardt, a.a.O., S. 386f. 
5 Bijv. GIL X, 678. 
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Bibl. cod. 127 , gekarakteriseerd. Hernieuwde studie van de 
Vita gaf mij aanleiding om het oordeel, dat ik erover uitsprak 
tijdens de Akademiedagen IV in 1951 te Middelburg (blz. 
31-49) te herzien en er derhalve thans een ander gebruik 
van te maken voor de geschiedenis van Constantijn dan ik 
destijds deed. Mijn beeld van Constantijn zelf is intussen 
nauwelijks gewijzigd. De Vita is een biografie, die de lof van 
haar held verkondigt, maar op grond van feiten en met behulp 
van documenten 1, en zonder in rhetorica ten onder te gaan. 
Eduard Schwartz herinnert er op goede gronden aan, dat 
Burckhardt, die de taal ervan niet begreep en geen kijk had 
op de litteraire vorm van de Vita, het hardste oordeel erover 
heeft geveld. "Wie er echter niet op uit is, zegt hij, om te 
oordelen maar om te verstaan, zal de historische waarde van 
dit uit de levende geschiedenis voortgekomen tijdsdocument 
zeer hoog aanslaan .. . Constantijns houding ten opzichte van 
het christendom te interpreteren is moeilijker maar heeft meer 
nut dan over de "hofbisschop" te moraliseren. Eusebius heeft 
in de zegen van het samengaan van keizerschap en kerk 
geloofd. Ook al zou dat een boze dwaling geweest zijn, dan 
mag men hem toch niet veroordelen omdat hij geloofde wat al 
zijn ambtgenoten geloofden en waarnaar ook zij handelden" 2. 

Het Westen schonk aan Constantijn slechts lof reden bij 
feestelijke gelegenheden, maar de Griekse wereld heeft hem 
een levensbeschrijver gegeven die, ondanks de lof waartoe hij 
door de voorgeschreven stijl gedwongen was, toch niet vergat, 
dat hij historicus was, aldus Hans Lietzmann. Hij vervolgt: 
deze man was Eusebius van Caesarea, die in zekere zin als 
de geestelijke representant van de tijd van Constantijn mag 
gelden. In zijn levenswerk - de Kerkgeschiedenis en het 
Leven van Constantijn - weerspiegelt zich getrouw de kentering 
der tijden, uit zijn woorden klinken de overwinningsvreugde, 
die men genoot en de hoop, waarmee men de toekomst tege
moet zag. Van deze situatie moet men uitgaan wil men Eusebius 
juist beoordelen. "Dan ontkomt men gemakkelijk aan de 
verleiding hem op het voorbeeld van een geniale maar niet 
onpartijdige rechter "den ersten durch und durch unredlichen 
Geschichtschreiber des Altertums" te noemen. Groter onrecht 
kan men de eerlijke man niet aandoen" 3. 

Over het tot standkomen en de geschiedenis van Die Zeil 
Konstantins des Grossen heeft Felix Stähelin ons in het tweede 
deel van de Jakob Burckhardt Gesamtausgabe (Berlin und 
Leipzig 1929) in de inleiding op de herdruk van de tweede 

Zie boven, blz. 34, aanrn. 1. 
E . Schwartz in P .. W ., VI, 1426,51; 1427,26. Zo ook Wilarnowitz, 

Die griechische Literatur in: Kultur der Gegenwart, I , 8, Leipzig.Berlin 
1905, S. 197. 

3 H . Lietzrnann, Geschichte der alten Kirche, Bd. 3, Die Reichskirche 
bis zum Tode Juliana, Berlin 1938, S. 154. 
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druk, uitvoerig ingelicht. Naar aanleiding hiervan heeft mijn 
vriend H. Schulte Nordholt mij nog eens gewezen op het daar 
vermelde gesprek van de byzantinoloog Heinrich GeIzer met 
Burckhardt 1. Aan Friedrich von Preen, die op een herdruk 
van het in 1852 verschenen boek aandrong, schreef Burckhardt 
(31 mei 1874) het zeer te waarderen dat deze nog zoveel 
belangstelling voor "meinen alten vergessenen Constantin" 
toonde 2. In dit verband haalt Stähelin dan ook GeIzer aan. 
Diens artikel over Burckhardt begint met de prachtige 
woorden: "Während fünf Semestern habe ich als angehender 
Student das unvergleichliche Glück genossen, bei Jakob 
Burckhardt zu hören, einem Geschichtslehrer von ganz 
erstaunlichem Geistesreichtum und einer nie versiegenden 
Originalität, einem Manne ersten Ranges in jeglicher Beziehung, 
wie sie heute in unserem schwächlichen Epigonenzeitalter 
immer seltener werden". Veel hebben GeIzer en Burckhardt 
over Constantijn gesproken. Eerstgenoemde verklaarde door 
het boek van Burckhardt tot serieuze byzantijnse studie 
gekomen te zijn. Lachend antwoordde Burckhardt daarop: 
" Mein guter Konstantin! Wie war ich doch noch grün als ich 
den schrieb. Was wollen Sie? Das Buch ist lang vergessen!". 
Toch merkte GeIzer, dat Burckhardt er wel degelijk nog 
graag over praatte. Het is zijn enige werk, waarvan de grote 
man eigenhandig en met grote zorg de tweede druk (1874) 
gereed heeft gemaakt. Over de inhoud waren zij het niet eens, 
en GeIzer zag daarin de doorwerking van Burckhardt's afkeer 
van het christendom; de eerste twee jaar had hij theologie 
gestudeerd maar zich toen tot de geschiedenis gewend. Een 
grote rol speelde daarna in het denken van de jonge Burckhardt 
Gottfried Kinkel 3. Zo kwam hij tot een volgens GeIzer hard 
en niet gerechtvaardigd oordeel over Eusebius en andere 
kerkelijken (S. 340), waarna GeIzer besluit met - sterker 
dan Stähelin doet - nog aan de invloed van Gibbon, Voltaire 
en de encyclopedisten op Burckhardt te herinneren. "So 
konstruierte er einen Konstantin à la Pompal, Tanucci oder 
Kaunitz, von dem der historische Konstantin natürlich toto 
coelo verschieden ist" (S. 355). 

1 H. GeIzer, Ausgewählte kleine Schriften, Leipzig 1907, S. 353. 
2 J. Burckhardt Briefe, bearb . v . Max Burckhardt, 5. Bd., Basel.Stuttgart 

1963, Nr. 629 : Es ist schön und edel von Ihnen, dass Sie meinen alten 
vergessenen "Constantin" mit Ihrer Theilnahme beehren . Wenn ich nicht 
1852 bald nach Vollendung des Buches meine hiesige Stelle verloren hätte 
(wobei ich mit Gewalt auf die Kunstgeschichte gewiesen wurde), so würde 
ich eine R eihe solcher culturgeschichtlichen Schilderungen aus dem Mittel· 
alter geschrieben haben, wovon die Cultur der Renaissance das Schlussbild 
gewesen wäre . Nun bin ich ohnediess mit andern Thätigkeiten alt geworden 
und habe doch immer zu leben gehabt. 

3 Vgl. W . Kaegi, Jacob Burckhardt. Eine Biographie, Bd. Il, Basel 1950, 
S. 288-294, en betreffende de tweede druk (1880) Bd. IV, S. 177- 181, waar 
blijkt, dat het oordeel van Burckhardt over Eusebius nog scherper werd. 

259 



38 CONSTANTIJN DE GROTE 

7. Het "constantijnse tijdvak" 
Alvorens tot een besluit te komen thans een enkel woord over 

een begrip, dat niet zozeer bij kerkhistorici als wel bij politiserende 
theologen tegenwoordig een grote plaats inneemt. Men zegt, dat 
wij in onze tijd "das Ende des konstantinischen Zeitalters" beleven. 
Een tiental jaren geleden heeft W. Kahle (Marburg) in een artikel 
op dit woordgebruik kritiek uitgeoefend 1. De kritiek vangt aan met 
de eenvoudige vaststelling, dat in strikte zin het constantijnse 
tijdperk geduurd heeft van 306 tot zijn dood in 337 en dat derhalve, 
als gezegd wordt dat wij thans het einde ervan beleven, Constantijn 
als de ene symbolische figuur gedacht wordt voor meer dan 16 
eeuwen geduurd hebbende betrekkingen tussen staat en kerk. 
De indruk wordt daarmede gewekt, dat deze betrekkingen globaal 
gesproken gedurende al die tijd dezelfde zijn gebleven. Het is 
evident dat dit niet het geval is. Reeds van Constantijn tot Theodo
sius, en tot J ustinianus doen zich zo aanmerkelijke ontwikkelingen 
voor, dat dan al reeds van overeenkomst niet meer gesproken kan 
worden. De eeuwen door, in het Oosten en in ons Westen, en met 
name sedert door de Reformatie de nationale kerken ontstonden, 
zijn er alle mogelijke vormen in de betrekkingen tussen staten en 
kerken, waaronder de staatskerk, te zien geweest en nog te zien. 
De scheiding van kerk en staat in de Franse revolutie is een nieuw 
uitgangspunt op dit gebied geworden. Terecht zegt Kahle dan 
ook dat de slogan : "das Ende des konstantinischen Zeitalters" 
niet een kerkhistorische constatering is, maar dat er een program 
in steekt. Dat program komt hierop neer, dat alles gedaan moet 
worden om de bestaande relaties tussen kerk en staat, tussen kerk 
en volk, tussen kerk en maatschappelijke structuur te vernietigen. 
Eerst dan zou een nieuwe vrijheid, een duidelijker begrip van, 
en betere mogelijkheden voor de dienst van de kerk aan de wereld 
ontstaan 2. In 1974 oordeelde W. Schneemelcher, kerkhistoricus 
te Bonn, even kritisch over de slogan 3. Ook in ons land staat dit 
thema in een bijzondere belangstelling en wel reeds sedert 1946 
door het boek van H . Berkhof, De kerk en de keizer 4 , dat ook in 
een Zwitserse uitgave veel aandacht heeft getrokken. Deze 
historische studie, gestimuleerd door de oorlogservaringen, wijdt 

1 W. Kahle, Über den Begriff "Ende dea konstantinischen Zeitalter8" in : 
Zeitschrift f. Religions- und Geistesgeschichte, XVII, 1965, S. 206-234. 

2 Kahle, a.a.G., S. 208. 
3 H . Schneemelcher, Das konstantini8che Zeitalter. Kritisch-historische 

Bemerkungen zu einem modernen Scldagwort in: KAHPONOMIA, VI, 1974, 
p. 37- 59. 

4 Uitgeversmij Holland, Amsterdam. H. Berkhof, Kirche und Kaiser. 
Eine Untersuchung dea Entstehung der byzantinischen und theokratischen 
StaatsauOassung im vierten Jahrhundert, Zürich 1947. 
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haar eerste vier hoofdstukken aan de periode voor en van Constan
tijn, waarna het boek deze grens overschrijdt en zich vooral bezig
houdt met het verschil in de historische positie van de kerk in het 
Oosten en het Westen, byzantinisme en theokratie. De reductie 
van het probleem die in deze termen schuilt, heeft bij de Duitse 
kerkhistoricus K. Aland (Münster) terecht kritiek gewekt 1. Het 
boek staat overigens echter los van de activistische moderne 
probleemstelling en zou daarop nu nog een sanerende invloed 
kunnen hebben omdat het fundamenteel is in historische zin. 
Het verschil tussen beide methoden van aanpak, de verpolitiekte 
en de historische, wordt goed aangeduid door een moderne schrijver, 
die verklaarde dat zo min "het constantijns tijdvak" pas begonnen 
is in 313, het evenmin in 1960 (of wanneer dan ook) eindigt 2. 

Maar dan kan men het ook beter niet zo noemen. Het blijft boven
dien moeilijk te begrijpen wat overtuigde christenen voor belang 
zien in een ontkerstend openbaar leven. 

8. Besluit 
Na dit verwarring wekkende verschijnsel aangeduid te hebben 

zal het wellicht ten besluite geoorloofd zijn om de algemene vraag 
naar de verhouding van kerk en staat, van christendom en wereld, 
waarop Constantijn voor zijn tijd een eerste antwoord heeft gegeven, 
te toetsen aan het oordeel van Augustinus, drie kwart eeuw na 
hem geboren, Westers theoloog, die er in De civitate dei wijze 
woorden over gesproken heeft. Zijn "vorstenspiegel" werd in het 
begin reeds in herinnering gebracht, en daarbij is de uitdrukking 
"de kwaliteit van het bestaan" gebruikt (blz. 7). Het historisch 
portret van Constantijn heeft daar niet veel tekening uit ontvangen, 
van de feiten was Augustinus blijkbaar niet in bijzonderheden 
op de hoogte. Voor hem waren Constantijn en Theodosius maar 
voorbeelden in zijn grootse onderscheiding tussen civitas dei en 
civitas terrena. Dit zijn twee verschillende werelden, elk van eigen 
werkelijkheid, waarin de mens leeft, maar waartussen hij moet 
kiezen. Beide werelden zijn gemengd : "perplexae sunt istae duae 
civitates in hoc saeculo invicemque permixtae, donec ultimo 

1 K. Aland, Kaiser und Kirche von Konstantin bis Byzanz in: Kirchen· 
geschichtliche Entwürfe, Gütersloh 1960, S. 257-279. Men zie ook van 
H. Berkhof, Die Theologie des Eusebius von Oaesarea (diss. Leiden), Amster· 
dam 1939, waarin de staatkundige en kerkelijke positie van Constantijn 
naar Eusebius' beoordeling in het licht gesteld wordt, o.m. S. 53- 59. Vgl. 
overigens boven, blz. 30 n.a.v. Mönnich. 

2 K. A. F. Boerwinkel, Einde of nieuw begin, hfdst. Il, die intussen de 
historische fasen en de verschillen duidelijk onderscheidt, Ambo boeken, 
21974, blz. 50-81. J. A. Bomewasser, Kerk en staat in: Spiegel Historiaal, 
VII, 1972, blz. 392-400. 
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iudicio dirimantur" , deze twee staten zijn in deze wereld verward 
en met elkaar gemengd zolang tot ze in het laatste oordeel uit 
elkaar gehaald worden (De civ. dei I 35). Dit geldt derhalve voor 
de gehele duur der geschiedenis : "ab initio usque in finem per
mixtae", en al die tijd genieten beide civitates gelijkelijk de tijdelijke 
goederen maar "in verschillend geloof, verschillende hoop en 
verschillende liefde" (XVIII 54). Weliswaar gemengd, zijn ze 
aldus kwalitatief duidelijk onderscheiden. In de algemene levens
verschijnselen is hiervan uiterlijk intussen nauwelijks iets te 
constateren: "temporalia bona et mala utrisque Deus voluit esse 
communia" . Hij regeert over bozen en goeden, dat hebben we al 
gehoord. " Quamdiu permixtae sunt ambae civitates utimur et 
nos pace Babylonis" (XIX 26), zolang beide staten nog gemengd 
zijn, genieten ook wij de vrede van Babylon 1. Dit geldt dan voor 
de gewone gelovigen, maar hoe staat het met de imperator, die 
voor de wereld en voor die vrede van Babylon, voor de felicitas 
terrena, verantwoordelijk is? Van zijn taak en haar gewicht, van 
zijn verantwoordelijkheid doet Augustinus niets af. Is voor hem 
het "Tertullianische Zeitalter" met de experimentele leer dat de 
Romeinse keizer geen christen kon zijn, voorbij? De geschiedenis 
heeft gesproken, en anders dan Tertullianus ooit heeft kunnen 
denken. Maar Augustinus wordt toch niet de theoreticus van het 
christelijk imperium. De ware God alleen geeft de macht om te 
regeren aan vromen en goddelozen "zoals het behaagt aan Hem 
aan wie niets ten onrechte behaagt" (V 21). Het komt er voor een 
sterfelijk mens weinig op aan onder wiens imperium hij leeft, 
als die over hem regeren hem maar niet tot goddeloosheden en 
ongerechtigheden dwingen (V 17). De wet tot gloria, honor en 
imperium is virtus en hij juicht dus toe, dat de oude Romeinen 
tempels voor Virtus en Honor bezaten (V 12, 3). Zo relatief oor
delende en aanvaardende gehoorzaamt de civitas dei, die op aarde 
pelgrimeert, dan ook zonder aarzelen aan de wetten van de staat 
(XIX 17) en, voor zover dat met pietas en religio strookt, neemt 
ze het op voor de staat en past ze zich aan (XIX 18). Ze kan zelfs 
de sterke arm van de staat gebruiken, wanneer de "suadibilis 
doctrina", het overtuigend overleg zonder uitzicht blijft; dan kan 
"terribilis disciplina" onvermijdelijk zijn (XVIII 57). Deze en 
dergelijke punten waren Constantijn niet vreemd. Ook hoorden 
wij al hoe Augustinus Theodosius prees om zijn positieve, zeer 
rechtvaardige en barmhartige wetgeving ten gunste van de 
zwoegende kerk (laboranti ecclesiae, V 26). Augustinus' eigen 
ervaringen met de halsstarrige Donatisten hadden hem in deze 
gedachtengang versterkt. 

1 H. Scholz, a.a.O., S. 107f., 126-136. 
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Constantijn de Grote en Augustinus staan niettemin in menig 
opzicht ver van elkaar. De begrippen civitas terrena en civitas 
dei bestonden voor Constantijn nog niet en hij bezat ook de blik 
op de tweesoortigheid niet, zoals zij door Augustinus met deze 
termen wordt uitgedrukt. Voor Eusebius had Constantijn mes
siaanse betekenis en was hij door God verkoren om te realiseren 
wat met de theophanie - die bij Eusebius in de plaats van de 
incarnatie staat - potentieel gegeven was 1. Dit laat geen dualisme 
toe. Voor Constantijn zelf lag het toch nog anders. Een zekere 
terughoudendheid ten aanzien van kerk en theologie is een duidelijk 
kenmerk van zijn imperiaal beleid geweest, dat overigens een 
absolutistische indruk maakt. Niet alles wat hij wilde, geloofde en 
dacht kon hij verwezenlijken, daartoe leende zich de werkelijkheid 
eenvoudig niet, en hij zag dat in. Hij zei wel van zichzelf: "ik 
ben die mens die zijn denken met zuiver geloof aan God gewijd 
heeft 2, mens Gods", ó "WV {hov av{}ewnoç, "want ik ben Uw 
mens", [yw yàe ó adç av{}ewnoç, de Uwe kort en goed. Als 
{}eeanev7:~ç 7:015 xednovoç, dienaar van de Hoogste, had hij als taak 
in de wereld vrede te stichten, daar was hij alleenheerser voor, een 
pax te vergelijken met de pax Romana maar met een groot nieuw 
element erin. Hij wilde dat in de olxovf1-év'Y] die pax berusten zou 
mede op de verering van de enig ware God. Hij trachtte haar in 
kerkelijke kwesties, die nauwelijks ooit van de lucht waren, te 
bereiken door neoaqj(vv'Y]atç en vov{}eata, overreding, die met de 
"suadibilis doctrina" bij Augustinus te vergelijken is. Ook de 
sterke arm was zo nodig ter beschikking om de eenheid in de kerk 
binnenshuis als voorbeeld en belang van de eerste orde voor de 
wereld, te bevorderen. "Men moet dwalenden niet aan de dwaling 
prijsgeven". Vrees voor de goddelijke toorn bij nalatigheid deed 
hem ingrijpen. Het is eenvoudig niet mogelijk om steeds de grens 
op moderne manier tussen koele regeringsverantwoordelijkheid 
en - laten wij zeggen - zendingsbewustzijn bij een grootheid als 
Constantijn aan te geven. "Maar al te vaak blijkt hetgeen wezenlijk 
tot het hogere niveau behoort, regelrecht een taak van het keizer
schap te zijn, en dit dan bovendien onmiskenbaar in voor-christelijke 
vorm", aldus Dörries 2. Men kan het oordeel van Seeck overnemen, 
dat Constantijn in een en ander niet méér gezondigd heeft dan 

1 lyw ÛIH Ó l1.v{}ew:noç b,ûvoç, oç .àv voVv .àv Èp,amoiJ w:rà :n{UT:€Wç ÛA'''etVoiJç 
dvMh]"a np {}up, aldus in een brief van Constantijn aan bisschop Alexander 
van Alexandrië (328), H.-G. Opitz, Athanasius Werke, IIl, 1, Urkunden 
zur Geschichte des arianischen Streites 318-328, Berlin-Leipzig 1935, Urkunde 
32, S. 66,10. Dörries, a.a.O., S. 256. 

2 Dörries, a.a.O., S. 257 en 14; zie ook mijn Cyprianus van Carthago 
(Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
N.R., Deel 21, No. 9, 1958), blz. 250 en aant. 2. 
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voor een keizer onvermijdelijk was. Om het in augustijnse termino
logie te zeggen: beide civitates zijn perplexae en permixtae, en 
dat heeft zijn gevolgen, in persoonlijke zin, voor wie tot regeren 
geroepen zijn. 

Constantijn is niet de christenkeizer geweest, wiens beeld de 
vroege middeleeuwen zich, al vóór Karel de Grote uit De civitate 
dei van Augustinus gevormd hebben, de rex iustus, die de "aetas 
aurea" schept, de imperator felix, die wij in het begin al hebben 
leren kennen. Het is uit de Vita Caroli Einhard bekend, dat Karel 
zich gaarne Augustinus, en met name De civitate dei , liet voor
lezen 1. Aan de ontwikkeling van de middeleeuwse voorstelling van 
de "imperator felix" heeft Ernst Bernheim in 1918 een belangrijk 
boek gewijd 2, dat echter zware bestrijding heeft gevonden, o.m. 
door W. Kamlah, die de hele historische theorie van Karel de 
Grote's ideologie berustend op Augustinus schijnt te vernietigen. 
Het werk van Kamlah heeft als titel Christentum und Geschicht
lichkeit 3 en stelt de vraag aan de orde, of en hoe het christendom, 
dat een religie is, historische gestalte kan aannemen. Als wij 
vooropstellen dat hij het begrip "civitas dei" vertaalt niet met 
"Gottesstaat" maar met "Bürgerschaft Gottes", is het al van den 
beginne aan duidelijk, dat wij niet meer uit de dialectische gang 
der gedachten zullen komen. En, naar ik meen, onvermijdelijk; 
maar op de uitgebreide discussie over het gehele onderwerp kan 
hier thans niet nader ingegaan worden 4. Kamlah houdt zich 
ook met het constantijns tijdvak bezig. Om te beginnen noemt hij 
Eusebius de eerste byzantijnse hof theoloog - wat niet terecht is, 
men kan deze kerkelijke archivaris hoogstens een voorloper van de 
byzantijnse hof theologen noemen - en zegt dat Augustinus niet 

1 Einhardus, Vita Karoli Magni Imperatoria, MGB, Script. rer. Germ., 
sep. ed., p. 29,8, delectabatur et libris sancti Augustini praecipueque his qui 
de civitate Dei praetitulati Bunt. 

2 E. Bernheim, Miuelalterliche Zeitanschauungen in ihrem EinflU88 auf 
Politik und Geschichta8chrewung, Tübingen 1918. 

3 W . Kamlah, Ohriatentum und Geschichtlichkeit. Unterauchungen zur 
Entatehung des Ohriatentuma und zu AugU8tins' Bürger8chaft GoUea, 2Stuttgart
Köln 1951. 

4 Zie o.a. H.-X. Arquillière, L'AugU8tiniame politique. E88ai BUr la 
formation des théories politiques du Moyen-Age, Paris 1934; dez., Réflexions 
BUr l'essence de l'augU8tiniame politique in : Augustinus Magister, I1, 1954, 
p. 991-1002. E. H . P . Baudet, Onderzoekingen over het sy8teem der middel
eeuwse geschiedbeschouwing. Een 8tudie over E. Bernheim'8 "miUelalterliche 
Zeitanschauungen" diss. Leiden 1948. J. Ratzinger, Herkunft und Sinn der 
Oivitas-Lehre AugU8tins. Begegnung und AU8einander8etzung mit W. Kamlah 
in: Augustinus Magister, I1, 1954, p. 965-980. H.-I. Marrou, La théologie 
de l'hiatoire in: Augustinus Magister, lIl, 1954, Actes, p. 193-212. S . Augustin, 
La cité de Dieu, éd. Dombart et Kalb, introd. et notes de G. Bardy (Biblio
thèque augustinienne), 37, V, Paris 1960, livres XIX-XXII, note 18, 
p . 748-752, en de introduction in I, door G. Bardy, p . 52-97. 
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in diens sporen wandelt , in zoverre hij gereserveerd staat tegenover 
de mogelijkheid van identificatie van imperium romanum en kerk 
door Constantijn en Theodosius. Dit is echter te veel gezegd, 
zo was het niet bij Constantijn, in onderscheid van Theodosius. 
Doch dit daargelaten, Kamlah bedoelt hiermee wat reeds opge
merkt werd, nI. dat het er minder op aankomt door wie men 
geregeerd wordt, mits er geen met de godsdienst strijdende zaken 
gevergd worden. Niet alleen was de kerk volgens Kamlah al voor
bereid op Constantijn, ook de romeinse staat was de kerk al een 
eindweegs tegemoetgekomen 1 . Een "profane" staat zonder enige 
politieke cultus was in de vierde eeuw ondenkbaar. "Roma aeterna" 
was een geloofsbelijdenis 2. Het experiment van Heliogabalus met 
de Syrische Baäl en dat van Aurelianus met de Deus Sol Invictus 
waren mislukt. Het christelijk experiment van Constantijn echter 
gelukte in de kortst mogelijke tijd, waarbij het christendom als 
staatseredienst misbruikt werd - zegt Kamlah - in een rol, 
die niet uit christelijke, maar uit heidens-romeinse traditie voort
kwam 3. 

Deze beschouwing, die ook bij anderen voorkomt, is veel te 
algemeen en doet Constantijn geen recht. Natuurlijk stond Con
stantijn niet buiten het denkkader van zijn tijd, en de keizer was 
ook in zijn functie sterk geëncadreerd. Maar herhaaldelijk hebben 
wij gezien hoe hij de eigen autoriteit van de kerk ontzien heeft. 
Hij wist in de kerk, of liever in wat de kerk, die een nieuw en onge
hoord goed georganiseerd element in de romeinse samenleving was, 
voorstond, dus in de christelijke religie, te doen te hebben met een 
grootheid die ver buiten en boven al zijn eigen keizerlijk denken en 
macht uitging. Constantijn manipuleerde de kerk niet. Kamlah 
houdt vol dat de hof theoloog Eusebius, in het voetspoor van 
Origenes, een theologie van de christelijke romeinse polis heeft 
opgebouwd en dat hij de oudtestamentische belofte van de vrede 
voor alle volkeren in de pax romana reeds vervuld 4 zag, en dus 
te meer in de pax constantiniana. Het is van belang hier op te 
merken, wat veelal over het hoofd gezien wordt, dat het een groot 
verschil is of men Constantijn over zichzelf hoort spreken dan wel 
Eusebius over Constantijn. Hiervan gaat Kamlah eigenlijk uit en 
hieraan wijdt hij een afzonderlijke paragraaf onder de titel "Augus
tins Absage an die eusebianische Reichstheologie" 5. Hij verklaart 

1 Hugo Rahner noemde de complexe werkelijkheid van de kerkgeschie
denis eens een onvergelijkelijk rijke Divina commedia, Kirche und Staat, 
S. 49l. 

2 Andresen, a.a.O., S. 337. 
3 Kamlah, a.a.O., S. 125, 126. 
4 Kamlah, a.a.O., S. 176. 
5 Kamlah, a.a.O., S. 175--183. 

265 



44 CONSTANTIJN DE GROTE 

dat het voor Augustinus, in tegenstelling tot Origenes en de vroege 
apologeten, ondenkbaar is dat de civitas der Romeinen zich zou 
omzetten in de civitas dei. "Maar denkbaar zou desnoods zijn een 
polis, die haar verbintenis met de goden afschaft en vervangt door 
de verbintenis met Christus. Constantijn en zijn opvolgers hebben 
in deze geest de altaren van de goden doen vallen en voorrechten 
ervan aan de kerken geschonken. Zo was een christelijk rijk ontstaan 
in zoverre de openbare eredienst de dienst van Christus was ge
worden. Maar zelfs een christelijke staat in deze zin kent, of erkent 
Augustinus niet, althans niet in De civitate dei". Tot zover Kamlah. 

Na de capita over de felices imperatores, waarmee ik boven 
begonnen ben, en waarin Constantijn en Theodosius de grote voor
beelden waren, komt Augustinus dus niet tot een leer over het 
christelijk keizerschap en erkent hij alleen maar de mogelijkheid 
dat Gods genade van tijd tot tijd aan de wereld een christelijke 
keizer schenkt. God vertrouwt de aardse heerschappij soms aan 
een vrome, dan weer aan een niet-vrome vorst toe naar Zijn wel
behagen 1. Dat waren afwisselend Marius, Caesar, Augustus, ook 
Nero, de Vespasiani, suavissimi imperatores, de verschrikkelijke 
Domitianus, de christelijke Constantijn en de afvallige Julianus. 
Uit deze wisselingen moeten de christenen leren dat een christelijke 
regering tot de tijdelijke goederen behoort, die men desnoods missen 
kan wanneer men beseft op aarde slechts in den vreemde te ver
keren. Augustinus is hierin echter terminologisch niet altijd helemaal 
consequent. Hoewel hij een "Konstantinische Wende" volgens de 
hier ontwikkelde relativerende beginselen niet erkent en niet kan 
erkennen, gebruikt hij toch, met name in de apologetische hoofd
stukken van De civitate dei , de uitdrukking "christiana tempora". 
Hij maakt daarmee bijvoorbeeld duidelijk dat het aan christiana 
tempora, aan het christelijke karakter van de tijden, die men toen 
beleefde, te danken was dat de verwoesting van Rome in 410 door 
Alarik niet nog veel verder was gegaan. Ook bij Ambrosius komt 
men deze term tegen. Wij leven nu in christelijke tijden, zei de 
Milanese bisschop, en daarom moet de ara Victoriae uit de curia 
weg en kunnen de Romeinse cultus geen aanspraak meer maken 
op staatssubsidie. Hoewel hier een sterke consolidering in schijnt 

1 V 21, l. Vgl. Optatus Milev., Contra Farm . Don., CSEL XXVI, Ziwsa, 
p. 74, 4-9, zegt heel wat primitiever en minder dialectisch: non enim res· 
publica est in ecclesia, sed ecclesia in republica. id est in imperio Romano ... 
ubi et sacerdotia sancta sunt et pudicitia et virginitas, quae in barbaris 
gentibus non sunt et, si essent, tuta esse non possent. Wat dit laatste betreft 
had Constantijn, andersom, zich juist eraan geërgerd, dat tijdens de ver
volgingen christenen vaak over de grenzen vluchtten en dan veiliger waren 
dan in het rijk. Vgl. o.m. J .. R. Palanque in : Fliche et Martin, Histoire 
de l'Eglise, lIl, p. 62-65. K. Setton, Christian Attitude towards the Emperors 
in the Fourth Century, New York 1941, p. 91, 92. 
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te zitten, had Ambrosius toch, dialektisch, ook weer oog, dankzij 
bepaalde ervaringen, voor de andere kant. In zijn lijkrede De 
obitu Valentiniani liet hij zich ontvallen: "het is beter dat keizers 
de bisschoppen vervolgen dan dat zij ze liefhebben" 1. Zo para
doxaal blijft het. Zo kan ook Augustinus met "christiana tempora" 
niet een massief "christianum imperium" bedoeld hebben. Civitas 
terrena en civitas dei kunnen niet in elkaar opgaan of overgaan, 
de middeleeuwen hebben Augustinus in dit opzicht niet rechtmatig 
geïnterpreteerd. Augustinus was het dan ook niet eens met de 
Historia adversus paganos van zijn leerling en vriend Orosius 2. 

Maar daarmee is Constantijn de Grote nog niet geïnterpreteerd. 
Constantijn heeft in plaats van de religio romana het christendom 
aanvaard en zijn plaats gegeven. Dat had grootse consequenties. 
Dat hij het perspectief van een gekerstend Romeins rijk zag, kan 
op grond van zijn eigen woorden niet worden ontkend, maar een 
theorie heeft hij er niet over gehad. Te vergeefs zal men in zijn 
geschiedenis een woord zoeken als Alcuinus in bepaalde omstandig
heden tot Karel de Grote richtte: ecce in te sola salus ecclesiarum 
Christi recumbit 3, op u rust inderdaad geheel het welzijn van 
Christus' kerken. Hij heeft in een tweeledigheid van gedachten 
verkeerd omdat hij keizer was en christen. Het feit van zijn late 
doop, nl. op zijn sterfbed, bewijst dat. De doop heeft hij niet voor 
't gemak uitgesteld, maar juist omdat hij erin geloofde en dit 
sacrament volkomen ernstig nam. Hij heeft in een enorme problema
tiek geleefd, en dit maakt het beeld van de eerste christenkeizer 
in zijn majestueuze gestalte en met zijn onvergelijkelijke vermogens 
en verdiensten zo benaderbaar. 

Nog twee andere antwoorden op de grote vraag: wat te 
denken van het christelijk geloof van Constantijn, wat te 
denken van het christendom dat onder zijn regering zijn grote 
openbare plaats in het Romeinse rijk verkreeg, mogen hier 
een plaats vinden. 

Noodzakelijk is voor de historicus te trachten zijn denken 
aan dat van de eerste helft van de vierde eeuw aan te passen. 
Maar daar ligt dan meteen de grote moeilijkheid, die maakt 
dat hij zich voortdurend onzeker zal voelen. Een goede aanloop 
gaf in onze tijd de Amerikaanse kerkhistoricus K. Scott 
Latourette in zijn originele History ot the Expansion ot 

1 Ambrosius, De obitu Valentiniani 39, MPL 16, 1432A: Felicius 
episcopos p ersequuntur imperatores quam diligunt. Cf. H. Rahner, Kirche 
und Staat im frühem Christentum, 2München 1961, S. 493 (waar de vindplaats 
onjuist is opgegeven). 

2 Kamlah, a.a.O., S. 176, 177. 
3 Alcuinus, ep. XCV, MPL 100, 302A. 
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Christianity 1. Hij breekt het probleem open door zich af te vragen 
of het christendom zonder Constantijn ook tot overwinning geko
men zou zijn. Hoewel niemand hierop een antwoord kan geven, 
stelt hij vast, dat elke redelijke heerser ingezien zou moeten heb
ben, dat de vervolgingen hadden gefaald en dat, wie de hoop en 
de ambitie had om het rijk - of een belangrijk deel ervan - onder 
zijn gezag te brengen, in elk geval tot overeenstemming met de 
kerk moest zien te komen die, ondanks alle druk, een nieuwe 
en hoogst belangrijke, heldere en sterke organisatie in de 
maatschappij was geworden. Het ligt daarom voor de hand te 
onderstellen dat, indien Constantijn niet aan de macht was 
gekomen of minder positief jegens haar was opgetreden, 
spoedig een ander opgestaan zou zijn, die het christendom tot 
de publieke godsdienst gemaakt zou hebben. Op de verdere, 
meer speciale vraag waardoor de christelijke godsdienst tot 
geestelijke overwinning is gekomen, stelt Latourette als 
antwoord een tiental gezichtspunten ter overweging, die ik hier 
kort weergeef. De overwinning van het christendom kwam 
tot stand: 1. Dankzij de steun van Constantijn. 2. Tengevolge 
van de toenemende desintegratie van de samenleving. 3. Dank
zij de voortreffelijk ontwikkelde organisatie der kerk. 4. Door 
de "inclusiveness" van het christendom dat alle klassen en 
rassen omvatte. 5. Dankzij de intransigentie zowel als de 
flexibiliteit van het christendom. 6. Doordat het christendom 
voorzag in wat de Grieks-romeinse wereld van religie en 
filosofie verwachtte en verlangde, en dit beter deed dan zijn 
concurrenten. 7. Dankzij de oude Joodse oorsprong en haar 
geëerbiedigde Schriften. 8. Door het wondergeloof. 9. Dankzij 
de hoge morele hoedanigheid. En tenslotte door de creatieve 
kracht achter dit alles, die een ommekeer in de levens teweeg
bracht van allen, die er zich voor openstelden : Jezus. 

Hier is Latourette de grens genaderd waar de historicus 
geneigd is halt voor te houden. Toch kan "the uniqueness of 
Jesus", die Latourette aldus met name noemt, niet buiten spel 
gezet worden, wil men niet op een niveau blijven, waar alleen 
schijnbaar rationeel controleerbare motieven gelden, die haar 
inspiratie nergens vandaan hebben en daardoor wezenlijk 
onverklaard blijven. De godsdienst- of kerkhistoricus moet hier 
die grens durven overschrijden. Dit blijkt als men naast dat 
van Latourette bijvoorbeeld het betoog van Arnold Toynbee 
legt 2. 

Religieus, filosofisch en politiek waren, zegt Toynbee, de 

1 Vol. I , The first five Oenturies, New York-London 1937, p. 160ft". 
2 An Historian's Approach to Religion, p. 53ft"., 104ft". Uit de onover· 

zienbare literatuur is dit slechts een keuze. Hetzelfde geldt voor het geheel 
van deze Mededeling. Voor de methode der kerkgeschiedenis zie mijn 
Oyprianus, blz. 257. 
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tijden sedert Heliogabalus en Aurelianus veranderd. Het gods
dienstig vacuum in de harten van de onderdanen diende 
vervuld te worden door een levende, niet een geconstrueerde, 
religie. Deze was er, niet van boven af opgelegd, maar aan 
den dag gekomen in de sociale onderlaag, en Constantijn had 
dit begrepen: tegenover de tamme en impotente Sol invictus 
werd de dienst van de almachtige God gesteld, die waarlijk 
sterk was en niet met zich liet spelen (intractable). Geen God 
die , ofschoon formeel de patroon van de keizer, in werkelijkheid 
slechts diens marionet was, niet in staat de harten van 's keizers 
onderdanen te winnen. Er bleef dus nog maar één alternatief: 
het keizerlijk gezag moest zelf zich onder de aegis van een 
levende godsdienst stellen, die een eigen, zelfstandig bestaan 
had en niet kritisch bekeken werd door de onderdanen omdat 
hij toch maar in elkaar gezet was door de autoriteiten vanwege 
de raison d 'état. Aan deze voorwaarden werd in het Romeinse 
keizerrijk voldaan door het christendom, welks geestelijke 
onafhankelijkheid van elke politiek was bewezen door een 
lange geschiedenis van martyria, aan het begin waarvan het 
kruis van de Stichter stond. Revolutionair was de stap, die 
Constantijn deed, vooral in dit opzicht, dat hij de nieuwe 
religieuze sanctie van het rijk kocht tegen de prijs van zijn 
onderwerping aan het geestelijk gezag van de kerk - de 
gestalte waarin het christendom zichtbaar en tastbaar was -
die niet onder regeringstoezicht stond, integendeel, zich tot 
nu toe onhandelbaar getoond had. Hiermee maakte de keizer
bekeerling zichzelf afhankelijk van de genade van de kerk. 
Dat werd een blijvende beslissing. De onmacht van een 
volgende keizer om de aldus officieel gevestigde hogere religie 
weer te onttronen, is uit de mislukking van Julianus gebleken. 

Toynbee werkt met de termen: religions en higher religions, 
en hij stelt "the old order and the new gospel" tegenover 
elkaar, waarvan hij zegt, dat in dit geval nieuw en oud on
verzoenlijk zijn. Hij maakt ook gebruik van de evangelie
woorden : Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het 
zwaard (Mt. 10,34) en: wee u, als de mensen wèl van u spreken! 
Want dat deden hun vaders van de valse profeten (Luc. 6,26). 
Het probleem van de verhouding van de higher religions tot 
the old order, zegt hij, is eenvoudig, zolang de oude orde ze 
verbiedt en vervolgt; het wordt gecompliceerd en moeilijk 
wanneer the old order bereid blijkt tot overleg te komen. 
Dan gaan de gevaren van verzwakking en de gevolgen van de 
massa-bekeringen dreigen - en dat is ook gebeurd. Alle 
onderhandelen over een concordaat met instellingen die iets van 
"the old order" belichamen en handhaven, is zoveel als het 
stomp maken van de zwaardsnede, die de higher religion 
- de kerk - juist nodig heeft om haar eigen geestelijke missie 
te volbrengen. En zo kan ze van haar missie af, zelfs terug 
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gekanaliseerd worden naar de dienst van het oude establish
ment. 

Deze waarnemingen, waarvan de laatste een meer algemeen 
karakter krijgen, stroken met wat kerkhistorici al zo lang over 
de geschiedenis van de vierde eeuw hebben gezegd. Vergelijken 
wij nu de opvattingen van Toynbee met die van Latourette, 
dan stemmen ze vooral hierin overeen, dat beiden een gods
dienstig vacuüm constateren, waarin plaats was voor, misschien 
mogen we zeggen: dat riep om vervulling. Het verschil is, 
dat Toynbee spreekt van een nieuwe levende religie, die in de 
sociale onderlaag aan de dag was gekomen, zonder te zeggen 
uit welke bron of inspiratie, terwijl Latourette achter de vele 
verschijnselen, die in de grote ommekeer waar te nemen zijn, 
uitdrukkelijk de "uniqueness of Jesus" als de bron, als de 
eigenlijke verklaring noemt. De kerkhistoricus mag naar mijn 
mening aldus de cultuurhistoricus best aanvullen. Nog verder 
is destijds de Berlijnse kerkhistoricus Karl Holl op de vraag 
waardoor het christendom het van de godsdiensten in de oude 
wereld heeft gewonnen, ingegaan, waarbij hij ook het eigenlijke 
godsdienstige probleem in feite scherper stelde 1. Anders dan 
Latourette en Toynbee en zovele anderen ging hij er juist 
van uit, dat de oude godsdiensten volstrekt niet zo inhoudloos, 
nietszeggend en dood, maar levend waren en nog kracht 
bezaten, zoals Joh. Geffcken ze uitbeeldde 2. Niet door flexibili
teit, synkretistische aanpassing en absorptie kwam het christen
dom boven alle andere uit, maar door zijn meest wezenlijke 
diepgang, die Cel sus en Julianus slechts konden bespotten, 
maar die degenen, die zich openstelden, in het hart trof en 
hen vernieuwde: de vergeving van zonden. Harnack, die zelf, 
als historicus, altijd een wat andere weg tot verklaring had 
bewandeld, heeft Holl's geniale doorlichting van dit grootse 
godsdiensthistorische probleem uit de late oudheid het beste 
genoemd dat er sedert lang over te berde gebracht was. 
Hoewel dit nu een halve eeuw geleden is, geldt het nog even 
goed. 

Keren wij tot Constantijn zelf terug. In het Romeinse rijk 
heeft het christendom onder zijn leiding de plaats van erkende 
religie verkregen. Dit is niet zonder de innerlijke overtuiging 
van de keizer zelf gebeurd; en deze overtuiging is niet een 
mening geweest die hij zich zelf gemaakt had of waartoe 
een realistische politiek hem gebracht had, maar een werking, 

1 Kar! Holl, Urchristentum und Religionsgeschichte in : Zeitschrift für 
systematische Theologie, II, 1924, S. 387-436; herdrukt in K. Holl, Ge· 
sammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, II, Tübingen 1928, S. 1-32. Ned. 
bewerking van mijn hand onder de titel Ontstaan en wezen van het Ohristen
dom, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1927. 

2 Joh. Geffcken, Der Ausgang des Griechisch·Rämischen Heidentums, 
Heidelberg 1920. 
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die zich van hem meester gemaakt had, waaraan hij zich eerst 
heeft onderworpen en die hij vervolgens in alle situaties met 
kracht voorgestaan heeft. Uit de documenten bij Eusebius 
kan men deze ontwikkeling volgen. Zo is het meer adequaat 
uitgedrukt dan met de geciteerde woorden van Seeck dat, 
eenmaal begonnen, de volgende fasen hem dwingend werden 
voorgeschreven. Mag het er in het begin, en op de vele oorlogs
velden, naar onze zo sterk geëvolueerde gevoelens en be
grippen, nog al merkwaardig uitgezien hebben, wij dienen er 
oog voor te krijgen, dat de kerstening van het Romeinse rijk 
in 's keizers handen moeilijk anders dan met cultische en 
wettelijke vormen kon aanvangen, en van buiten, mag men 
desnoods zeggen, naar binnen moest werken. Zonder instituties 
komt ook het christendom niet tot realisatie. Zo was het 
in elk geval in de cultuur van de Romeinse samenleving. 

Tolerantie naar beide zijden garandeerde daarbij niet, dat 
een en ander schokvrij verliep, maar wel dat het doel be
naderd werd. Van Constantijn, de centrale figuur, kan op zijn 
minst gezegd worden dat hij een besef van de andere wereld 
- die Augustinus de civitas dei zou noemen - heeft gehad en, 
naar een gelukkige zegswijze, van crédule tot croyant blijkt 
te zijn geworden. Eusebius wist iets van 's keizers innerlijke, 
onuitgesproken gevoelens 1. 

Bij gelegenheid van de tricennalis van zijn keizer hield Eusebius 
de feestrede , de Triakontaeteriko8, die wij als LaU8 Constantini 
citeren 2. Deze begint aldus: "Dit is de feestdag van de grote 
koning. . . Groot noem ik de waarlijk grote koning. Hem bedoel ik 
- de hier aanwezige keizer zal het niet kwalijk nemen maar in
stemmen met de fhoÀoy{a (dit is: ons spreken over God) - die 
boven het universum staat, de hoogste van allen, de allerverheven
ste, de allergrootste, wiens troon het hemelgewelf is en de aarde 
de voetbank zijner voeten" (Ps. llO, 1). Wie denkt hier niet aan 
de eerste woorden van de oraison funèbre van Massillon in de 
Sainte Chapelle bij de baar van Lodewijk XIV in 1715 : "Dieu 
seul est grand, mes frères , et dans ces derniers moments surtout, 
ou il préside à la mort des rois de la terre: naarmate hun glorie 
en hun macht meer hebben geschitterd en daarna ten onder gaan, 
brengen zij te hoger eer aan Zijn grootheid. God blijkt te zijn alles 
wat Hij is, en de mens niets meer van alles wat hij meende te zijn". 
Maar dit was het begin van een lijkrede, de woorden van Eusebius 

1 .àç à1loee~.ovç f3arJlÀÉwç f.J.v*mç, Triakonteriko8, proloog, Heikel I, 
p. 196,2. 

2 H eikel heeft kritiek op de beeldspraak in deze rede , die ik niet deel; 
Valesius meende ten onrechte , dat ze wel alleen op papier is blijven staan 
zonder uitgesproken te zijn, H eikel I, p. CIV -CVI; cf. Dörries, Konsta-ntin 
der Gro8se, Urban Bücher 29, 1958, S. 146. 
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werden gesproken in tegenwoordigheid van een levende jubilerende 
vorst, die zelf daarmee instemde. En de redenaar - door kerk
historici ten onrechte als hof theoloog gekleineerd - zei nog iets 
meer. Hij prees Constantijns persoonlijke eigenschappen : boven 
de materiële dingen verheven, zijn begeerten en lusten bedwingend, 
niet door drift en toorn beheerst, in alle opzichten een echte 
afrroX(!áTW(!, een die meester is over zichzelf. Maar dan volgt, dat 
juist zo iemand in staat is de kortheid van het regeren over mensen 
in dit sterfelijk en tijdelijk leven in te zien, dat niet veel meer 
waard is dan wat een geitenhoeder of koeherder te doen heeft. 
Dat brengt ons weer even bij Augustinus, die er aan herinnert dat 
de mens slechts geroepen is om over onredelijke schepselen te 
heersen: non hominem homini sed hominem pecori, en dat er 
daarom rechtvaardige herders eer dan koningen zijn geweest 1. 

De acclamaties, aldus Eusebius, van het volk en de stemmen van 
de vleiers vond hij eer lastig dan een genoegen dankzij zijn strenge 
redelijkheid en de echte beschaving van zijn gemoed 2. Constantijn 
was blijkbaar in staat zijn eigen positie van een afstand en objectief 
te beoordelen, zelfs op een enorm huldigingsfeest 3. Bij een andere 
gelegenheid sprak hij zelf van een WtÀovç f3loç, een leven in eenvoud 
en eerlijkheid, zonder dubbele bodem en dat niet achter fraai 
schijnende huichelarij zijn boosheid verbergt 4. 

Het blijft ongewenst de leuze: einde van het constantijnse tijdvak 
te gebruiken. Zij sticht de grootste historische verwarring. Het is 
beter om tot de eenvoudige klassieke formule van Eusebius: 

1 Augustinus, De civ. dei XIX 15. Bernheim, a.a.O., S. 55. 
2 Eusebius, L.C. I 1; V 4.5, Heikel, p . 196, 14-20; 204, 11-15; 205, 3-9. 
3 Met dit alles lijkt in strijd de door de keizer zelf voorziene bijzetting 

in de Apostelenkerk, Eusebius, V.C., IV 58-60 en 71. De eer van "divus 
imperator", die de senaat aan de overledene toekende en zijn opname 
onder de goden had Constantijn zelf in elk geval aldus een christelijke 
wending gegeven. De eretitel laan6OTo).oc;, hem later in het Horologium 
gegeven, heeft de ergernis van Scaliger gewekt, Opus de emendatione tempo· 
rum, Genevae 1629, 1. V, p. 510 : Satis prolixe de laudibus apostolorum 
delibatum. Niet te ontkennen valt, dat Eusebius, V.C., IV 60 en 71, Heikel, 
p . 142, 2 en 147, 12, er al op vooruit loopt. De Apostelenkerk had basiliek
vorm ; de kenotaphen van de apostelen stonden in twee halfcirkelvormige 
groepen van zes ter weerszijden van de sarkofaag van Constantijn in 
een aanbouw. Hierin stond ook een altaar zodat er eredienst kon worden 
gehouden; Constantijn wilde deel hebben aan de gebeden. De bouw van de 
kerk, toen nog niet geheel gereed, is door Constantius voltooid. De aanbouw 
werd keizerlijk mausoleum, nadat onder het altaar van de basiliek apostel
relieken waren bijgezet, zodat zij een werkelijke Apostelenkerk werd. 
Johannes Chrysostomus zegt dan, dat keizers lJveweo{, deurwachters van 
vissers zijn geworden, Hom. c. Iud . et gentes, I 2, 9; Hom. XXVI in ep. 
II ad Cor ., MPG 48, 825 en 61, 582. A . H eisenberg, Grabeskirche und Apostel
kirche. Zwei Basiliken Konstantins. Zw. Tl., Die Apostelkirche in Konstan
tinopel, Leipzig 1908, S. 97-117. 

4 Constantinus, Oratio 23, Heikel, p . 189, 6.7. 
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"pax ecclesiae" terug te keren, want deze tot stand te hebben 
gebracht is in de allereerste plaats Constantijns revolutionaire, 
creatieve daad in de geschiedenis geweest. En meer niet. Constantijn 
is niet de schepper van het byzantinisme. Met de panegyrie van 
Nazarius (321) zeggen wij daarom niet in negatieve maar in waar
derende zin: "una demum Constantini oblivio est humani generis 
occasus" 1, Constantijn zal niet eer vergeten worden dan wanneer 
de gehele mensheid ten onder gaat. 

1 Panégyriques latins, éd. Galletier, t. 11, p. 176. 
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